EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
( czerwiec, sierpień 2016r. )

Ewaluacją Szkolnego Programu Wychowawczego zajmował się zespół, którego zadaniem
była ocena i analiza realizacji zadań zawartych w Programie.

Informacje te były zbierane następującymi metodami:






wytyczne z konferencji szkolnych dotyczące nowej podstawy programowej (nowe
zadania szkoły).
analiza dokumentów szkolnych ( dzienniki klasowe pedagoga, psychologa, świetlicy
biblioteki i zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania ),
rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
wewnątrzszkolna ewaluacja w roku szkolnym 2015/16
obserwacja.

Zespół dostosował i zmodyfikował zadania i środki realizacji. Wyniki ewaluacji zostały
uwzględnione w programie wychowawczym w roku szkolnym 2016/2017:
1 Cel szczegółowy nr I: Spójność działań rodziców i szkoły jako podstawa osiągnięć
wychowawczych.
W zadaniu 3 w środkach realizacji dopisano: koncert talentów połączony z prezentacją.
2. Cel szczegółowy nr II: Rozwój ucznia z uwzględnieniem jego predyspozycji intelektualnych,
uzdolnień i zainteresowań.
zadaniu 4 dopisano: Rozwój ucznia z uwzględnieniem jego predyspozycji,
zindywidualizowanie procesu dydaktycznego (dodane), podnoszenie jakości pracy szkoły
wykreślono: realizacja programów autorskich, innowacji pedagogicznych, a dopisano: praca
z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów, prezentacji.
W

Dopisano też zadanie 10: Rozwijanie kompetencji czytelniczych, a w środkach do realizacji:
działalność biblioteki szkolnej, kiermasz taniej książki, konkursy organizowane przez
bibliotekę, akcje czytelnicze, lekcje języka polskiego.
3. Cel szczegółowy nr III: Kształtowanie umiejętności społecznych zgodnych z dobrem
i bezpieczeństwem swoim i innych.
W zadaniu 1 wykreślono terapię psychologiczną w zadaniu 4:udział w programie „Wyprawka
szkolna”, a dopisano: działalność szkolnego wolontariatu.

W zadaniu 2: wykreślono: Program „Bezpieczna +”, „Szkoła wolna od dopalaczy”.
4.Cel szczegółowy nr IV: Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. W zadaniu 4
dopisano: edukacja dla bezpieczeństwa.
5. Cel szczegółowy: Promocja szkoły.
W zadaniu 3 dopisano: wieczór regionalny
Dopisano też zadanie 4: Promowanie świata wartości i tu w środkach do realizacji: Dobro,
szacunek, tolerancja, patriotyzm, wiara – rozwijanie wartości poprzez teksty literackie,
dyskusje, dawanie przykładu własnym postępowaniem.
W nowym Programie zostały uwzględnione także zadania przewidziane Planem Pracy
Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM
im. K. K. Baczyńskiego
W ZEBRZYDOWICACH

Zebrzydowice, czerwiec, sierpień 2016r.

Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości
dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego
społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i
Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanierespektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u
młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na
wartości kultur Europy i Świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi
warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ustawa o systemie oświaty

WIZJA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły:

1. Pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali

swoje pasje i zainteresowania.

2. Mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla

prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i dla
całego społeczeństwa.
3. Umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy innych ludzi, byli

zaradni i odpowiedzialni.
4. Byli aktywni i twórczy - potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie

szanując innych, którzy mają odmienne poglądy.
5. Odpowiedzialnie funkcjonowali w społeczeństwie demokratycznym i

właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności.
6. Potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko

pojętego zdrowia.
7. Znali i szanowali historię, kulturę i tradycję regionu i kraju.
8. Potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł

informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, modom i negatywnym
wzorcom upowszechnianym przez media.
9. Byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali

świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest
odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii.
10. Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE BĘDĄCE WYMIAREM
PRACY EDUKACYJNEJ KAŻDEGO NAUCZYCIELA.

Program wychowawczy jest spójny z programami nauczania

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie
obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie

w szczególności:
1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w

wymiarze

intelektualnym,

psychicznym,

społecznym,

zdrowotnym,

estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Rozwijali

w

sobie

dociekliwość

poznawczą,

ukierunkowaną

na

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Kształtowali samodzielność w docieraniu do informacji, krytycznego

podejścia do nich, umiejętność ich selekcjonowania.
4. Mieli świadomość życiowej użyteczności dobrego wykształcenia.
5. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych,
wolność własną z wolnością innych.
6. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla wspólnego miejsca
w świecie.
7. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej
i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania
postaw patriotycznych.
8. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania

wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
9. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych,

rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole
wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców.

CEL GŁÓWNY

WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIA I ZDOBYCIE
NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJ ĘTNOŚCI STOSOWNYCH DO JEGO POTRZEB
I MOŻLIWOŚCI

CELE SZCZEGÓŁOWE:

I Spójność działań rodziców i szkoły jako podstawa osiągnięć
wychowawczych.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

REALIZUJĄCY

1. Praca wychowawcy
klasowego w oparciu
o program wychowawczy
szkoły z uwzględnieniem
koncepcji pracy szkoły.

Plany wychowawcze poszczególnych
klas utworzone w oparciu o plan pracy
gimnazjum na dany rok szkolny.

wychowawcy klas,

2. Współpraca z rodzicami
w zakresie działań
edukacyjnych oraz
opiekuńczowychowawczych.

Spotkania w pierwszą środę miesiąca,
indywidualne rozmowy i konsultacje
dotyczące problemów
wychowawczych, związanych,
z dorastaniem, udzielanie informacji
o specjalistycznych placówkach
zajmujących się wspieraniem dzieci
i rodziców, udział rodziców uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego poradni
psychologiczno – pedagogicznej
w posiedzeniach zespołów ds.
udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, kontakt telefoniczny,
wywiadówki, zapisy w zeszytach
wychowawczych, sporządzanie notatek
służbowych, pism informujących
o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi, pełnienie funkcji
opiekunów podczas wyjazdów

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog, psycholog,
opiekun samorządu
uczniowskiego,

i wycieczek, zapewnienie opieki przez
rodzica, (opiekuna prawnego) uczniowi
niepełnosprawnemu podczas
wycieczek, wyjazdów, umożliwienie
obrotu podręcznikami używanymi.
3. Organizacja uroczystości Dyskoteka karnawałowa, bal dla
dyrektor,
i imprez szkolnych
rodziców, wieczory regionalne,
nauczyciele, rada
z udziałem rodziców i władz jubileusze szkoły, jasełka, uroczystość rodziców,
lokalnych.
zakończenia dla klas trzecich,
prezentacja projektów edukacyjnych,
koncert talentów połączony
z prezentacją.
4. Organizacja spotkań dla
rodziców ze specjalistami z
zakresu działań opiekuńczowychowawczych.

np. funkcjonariuszem policji,
specjalistami terapii uzależnień,
specjalistą Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Cieszynie oraz
przestawicielami innych instytucji
zgodnie z wynikającymi potrzebami.

dyrektor,
wicedyrektor,
pedagog,

II Rozwój ucznia z uwzględnieniem jego predyspozycji
intelektualnych, uzdolnień i zainteresowań.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

REALIZUJĄCY

1. Rozpoznawanie potrzeb
edukacyjnych - praca
z uczniem zdolnym.

Konkursy przedmiotowe, recytatorskie, nauczyciele,
literackie, językowe, sportowe,
wychowawcy,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
świetlicy,
rozwijające uzdolnienia (kółka
zainteresowań), indywidualizacja procesu
nauczania

2. Zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju
uczniów. Stymulowanie
rozwoju uczniów
z trudnościami
edukacyjnymi i
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Zajęcia wyrównawcze, zajęcia
nauczyciele,
specjalistyczne: logopedyczne,
pedagog, logopeda,
korekcyjno – kompensacyjne,
psycholog,
terapeutyczne, rewalidacyjne, ponadto
zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
świetlicy, indywidualne rozmowy
terapeutyczne, porady psychologiczne
i pedagogiczne, postulowanie kierowania
do diagnozy w PPP, dostosowanie
wymagań edukacyjnych do rozwoju

ucznia zgodnie z zaleceniami PPP.
3. Doskonalenie
Poprawność językowa na co dzień,
umiejętności posługiwania dbałość o kulturę języka,
się językiem polskim.
odpowiedzialność za słowo mówione
i pisane.
4. Zapewnienie lepszych
Prezentacja projektów edukacyjnych
warunków rozwoju ucznia, w danym roku szkolnym, praca
zindywidualizowanie
z uczniem zdolnym - przygotowanie
procesu dydaktycznego,
uczniów do konkursów, prezentacji.
podnoszenie jakości pracy
szkoły.

nauczyciele,

5. Przygotowanie do życia
w społeczeństwie
informacyjnym.

nauczyciele
biblioteki,
informatyki
i pozostali,

Współpraca z Biblioteką Publiczną,
w Zebrzydowicach, wyjazdy do
Książnicy Cieszyńskiej, obchody
Międzynarodowego Święta Bibliotek
Szkolnych, SCIM - wykorzystywanie
narzędzi multimedialnych w procesie
edukacji, ćwiczenia w zakresie selekcji
informacji medialnych i internetowych,
korzystanie z wydawnictw informacji
pośredniej i bezpośredniej,
wyszukiwanie, porządkowanie,
wykorzystanie informacji z różnych
źródeł, korzystanie z zasobów biblioteki,
właściwy odbiór edukacji
multimedialnej.

6. Rozbudzanie wyobraźni
i pomysłowości na temat
kształcenia
ponadgimnazjalnego
i przyszłej pracy
zawodowej.

nauczyciele,

Lekcje wychowawcze, wos, zajęcia
warsztatowe, giełda edukacyjna szkół
ponadgimnazjalnych, postulowanie
konsultacji uczniów zainteresowanych
i z problemami zdrowotnymi z doradcą
zawodowym w PPP, psychologiem,
poradnictwo indywidualne dla uczniów
i rodziców, pomoc uczniom
w elektronicznym naborze do szkół
ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski
Tydzień Kariery Zawodowej, spotkania
rodziców z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych, spotkania uczniów
z pracownikami Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
7. Rozwijanie potrzeby
Spektakle teatralne, wyjazdy do kina,
kontaktu z kulturą i sztuką. teatru, pokaz tańca.

pedagog,
wychowawcy,
doradca zawodowy,

8. Organizowanie
wyjazdów edukacyjnych.

nauczyciele i rodzice,

Wycieczki do: Niemieckiego
Nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego i Zagłady AuschwitzBirkenau, Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Śląskiego „Osobliwości Świata Fizyki”,

wychowawcy,

muzeów regionalnych, Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, Zakładu
recyklingu w Kaczycach
9.Uwzględnianie
aktualnych wydarzeń.

Zgodnie z wydarzeniami w danym roku
szkolnym, strona internetowa szkoły.

zespół do spraw
promocji szkoły,
nauczyciele,

10.Rozwijanie kompetencji Działalność biblioteki szkolnej, kiermasz nauczyciele
czytelniczych wśród
taniej książki, konkursy organizowane
biblioteki,
młodzieży
przez bibliotekę, akcje czytelnicze, lekcje nauczyciele.
języka polskiego.

III Kształtowanie umiejętności społecznych zgodnych z dobrem
i bezpieczeństwem swoim i innych.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

Realizujący

1. Wsparcie pedagoga
szkolnego i psychologa.

Spotkania integracyjne (klasy pierwsze), pedagog, psycholog,
orientacja zawodowa (klasy trzecie),
wychowawcy,
konsultacje, rozmowy terapeutyczne
warsztaty psychologiczne, edukacyjne,
spotkania realizacja elementów
programów wychowawczych,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

2. Współpraca z
instytucjami udzielającymi
pomocy uczniowi i rodzinie:
Zespołem Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznych w
Cieszynie, Centrum
Edukacji, Profilaktyki i
Terapii „Kontakt” w
Cieszynie, Śląskim Centrum
Profilaktyki w Katowicach,
Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej,
Gminnym Zespołem ds.

Spotkania profilaktyczne dla uczniów,
rodziców i nauczycieli, postulowanie
diagnozy psychologiczno –
pedagogicznej uczniów z problemami
w zachowaniu, organizowznie wsparcia
zgodnie z potrzebami uczniów i ich
rodzin.

dyrektor,
wicedyrektor,
pedagog, psycholog,
nauczyciele,

Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Wydziałem III
Rodzinnym i Nieletnich
Sądu Rejonowego
w Cieszynie, Zespołem do
Spraw Nieletnich
w Komendzie Powiatowej,
Policją w Zebrzydowicach
3. Zgłębianie znajomości
własnych praw i
obowiązków.

Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja wychowawcy,
Praw Dziecka, prawa i obowiązki
pedagog, psycholog,
ucznia, postawa odpowiedzialności,
nauczyciel wos-u,
respektowanie zapisów Statutu
Szkolnego i upowszechnianie
znajomości dokumentów szkolnych:
Programu Wychowawczego
i Profilaktyki.

4. Niesienie pomocy
potrzebującym,
zapobieganie dyskryminacji.
Tolerancja i zrozumienie
osób chorych i
niepełnosprawnych.

Pozyskanie środków finansowych
z TPD, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Rady Rodziców,
oraz zespołu charytatywnego
działającego przy parafii, współdziałanie
z koleżankami i kolegami chorymi
i niepełnosprawnymi, uwrażliwianie na
problemy osób niepełnosprawnych na
lekcjach w klasach i indywidualnie,
obchody Dnia Tolerancji (16.11.), udział
przedstawicieli młodzieży w Dniu
Godnosci Osób Niepełnosprawnych,
działalność szkolnego wolontariatu.

wychowawcy
pedagog, psycholog,
sekretarz szkoły,
księgowa, opiekun
szkolnego
wolontariatu,

IV Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu.

ZADANIE

ŚRODKI REALIZACJI

Realizujący

1. Dbanie o higienę
osobistą, estetykę wyglądu
zewnętrznego.

Spotkania z pielęgniarką szkolną,
realizacja tematyki na godzinach
wychowawczych, lekcjach
wychowania fizycznego i biologii,

wychowawcy,
pielęgniarka szkolna,

2. Przeciwdziałanie
zagrożeniom
cywilizacyjnym.

rozmowy indywidualne.
Realizacja szkolnego programu
profilaktyki na godzinach
wychowawczych, zajęciach
pozalekcyjnych i poszczególnych
przedmiotach (akcje profilaktyczne,
spotkania ze specjalistami, projekcje
filmów dydaktycznych).

wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog,

3. Propagowanie aktywności Spotkania sportowo- rekreacyjne dla
fizycznej.
uczniów i absolwentów naszej szkoły
np. rozgrywki w piłce siatkowej,
koszykowej, ręcznej, udział
w zawodach sportowych wg kalendarza
Powiatowego SZS, organizacja rajdów
górskich i rowerowych, wyjazdów na
narty, zajęcia pozalekcyjne.

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
nauczyciele,

4. Podejmowanie działań
zapewniających
bezpieczeństwo.

Zapoznanie z zasadami BHP
i udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej, lekcje edukacji dla
bezpieczeństwa, udział w próbnych
alarmach przeciwpożarowych,
realizacja treści z zakresu wychowania
komunikacyjnego, turniej BRD,
działania w ramach programów:
gminnego programu bezpieczeństwa
"Razem – znaczy bezpieczniej"
program na lata 2013 – 2017,
reagowanie na cyberprzemoc,
cyberuzależnienia, lekcje w klasach na
temat przeciwdziałania przemocy i
agresji.

mgr inż. G. Gabzdyl,
mgr M. Mażarski, L.
Lasok Zarzecka
wychowawcy,
pedagog, psycholog,
nauczyciel
informatyki,

5.Promocja zdrowego
żywienia

gazetki, pogadanki, referaty, szkolny
konkurs wiedzy o zdrowiu, program
„Żyj smacznie i zdrowo”

wychowawcy,
nauczyciel biologii,

V Promocja szkoły.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

Realizujący

1. Prezentacja szkoły
w środkach masowego
przekazu.

Współpraca z prasą lokalną,
zespół do sprawę
dostarczanie bieżących informacji
promocji szkoły,
o wydarzeniach i osiągnięciach szkoły nauczyciele
do ,, Wiadomości znad Piotrówki”,
,,Głosu Ziemi Cieszyńskiej”,
prowadzenie szkolnej strony
internetowej.

2. Udział w imprezach
środowiskowych.

Obchody uroczystości państwowych,
występy w ramach WOŚP, udział
w imprezach sportowych.

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy, opiekun
samorządu
uczniowskiego,

3. Współpraca z innymi
szkołami.

Organizowanie powiatowego
konkursu recytatorskiego ,,Proza
i poezja w języku Shakespeare’a”,
udział w konkursach
przedmiotowych, giełda edukacyjna,
wieczór regionalny.

mgr K. Kondziołka,
nauczyciele języka
angielskiego, pedagog,

4. Promowanie świata
wartości.

Dobro, szacunek, tolerancja,
patriotyzm, wiara – rozwijanie
wartości poprzez teksty literackie,
dyskusje, dawanie przykładu
własnym postępowaniem.

Nauczyciele,
pracownicy szkoły.

VI Kształtowanie i rozwój postaw obywatelsko-patriotycznych,
warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
w społeczeństwie.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

REALIZUJĄCY

1. Organizowanie i udział

WOŚP, akcje charytatywne,

mgr M. Mażarski, mgr

w akcjach charytatywnych i działalność szkolnego koła TPD,
proekologicznych.
pomoc indywidualna dla osób
potrzebujących, współpraca z
parafialnym zespołem charytatywnym
i parafią, „Zakręcona akcja”, zbiórka
zużytych tonerów, baterii, makulatury,
konkurs „Nasze lasy”, zbiórka żołędzi
dla koła łowieckiego.

L. Lasok Zarzecka,
mgr D. HobernikPindel,
pedagog,wychowawcy,

2. Budowanie tradycji
szkoły w oparciu
o opracowany ceremoniał.

Udział w akademiach z okazji świąt
państwowych i jubileuszy – Święto
Odzyskania Niepodległości,
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
rocznica urodzin Patrona Szkoły,
nauka pieśni szkoły, wyrabianie
szacunku do symboli narodowych.

nauczyciele
wyznaczeni do
przygotowania
akademii, muzyki
wychowawcy,

3. Poszanowanie tradycji
i kultury własnego narodu
oraz „małej ojczyzny”.

Tradycje, zwyczaje związane ze
świętami, uroczystościami, kultura
rodzima a kultura innych narodów,
lekcje w szkolnej izbie regionalnej,
udział w konkurach gwarowych.

nauczyciele,
wychowawcy,

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2016r
Uchwała Rady Rodziców z dnia 28 września 2016r.

