EWALUACJA PRGRAMU WYCHOWAWCZEGO
ZMIANY W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W celu podniesienia efektywności działań wychowawczych i poprawienia sytuacji wychowawczej Zespołu Szkół nr 5 wprowadzone
zostają zmiany w zapisie Programu Wychowawczego szkoły w rozdziale I. w zadaniu 1. „Uczeń podmiotem procesu dydaktyczno –
wychowawczego” w punkcie czwartym.
Wprowadzone zostają również zmiany w rozdziale I w zadaniu 2. –„Wzajemna współpraca, realizacja zadań na trenie szkoły” w punkcie
trzecim dotycząca podnoszenia jakości działań tworzących klimat rzetelnej pracy, zrozumienia i życzliwości.
Wprowadzone zostają zmiany w zapisie zadania 3. „Współpraca szkoły z rodzicami” rozdziału pierwszego w punkcie 2. oraz w zadaniu
2. rozdziału II. w związku z zaistniałymi na trenie Zespołu Szkół Nr 5 aktami cyberprzemocy wśród uczniów.
I.

Działania kształtujące właściwą postawę ucznia i sportowca podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

L.P. Zadania

1.

2.

Uczeń
podmiotem
procesu
dydaktyczno –
wychowawczego.
Wzajemna
współpraca,
realizacja zadań
szkoły

Treści zadań

Sposób realizacji

4. Poznanie stosowanie i
egzekwowanie zasad WSO, PSO

Zapoznanie rodziców na zebraniach z WSO i
PSO ze szczególnym uwzględnieniem
systemu kar i nagród przewidzianych w
Statucie Szkoły

3. Podejmowanie działań
tworzących klimat rzetelnej pracy,
zrozumienia i życzliwości.

Lekcje wychowawcze, zebrania, spotkania
integrujące uczniów, rodziców i nauczycieli.
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
zgodnie z Ceremoniałem Szkolnym z

Termin
realizacji,
wykonawcy
zadania
IX, wszyscy
nauczyciele

Cały rok
szkolny,
wszyscy
nauczyciele

Uwagi

3.

II.
2.

2. Profilaktyka pedagogiczno –
psychologiczna w zakresie
zapobiegania przemocy fizycznej,
psychicznej – cyberprzemocy
oraz zapobiegania
uzależnieniom.
Działania na rzecz współpracy z rodzicami

Kultura osobista.

Współpraca
szkoły z
rodzicami

Pomoc rodzicom w
rozwiazywaniu problemów
wychowawczych

uwzględnieniem zaproszenia przedstawicieli
duchownych wszystkich wyznań religijnych
istniejących w szkole.
Spotkania z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, policją, kuratorem,
przedstawicielem Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie Droga - Etap

Rozmowa indywidualna z wychowawcą klasy,
pedagogiem szkolnym, prelekcje psychologa,
zajęcia integracyjne. Spotkania w ramach
pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.
Edukacja w celu zapobiegania zagrożeniom
związanym ze współczesna kulturą
młodzieżową – cyberprzemocą oraz
uzależnieniami.

Cały rok
szkolny,
wszyscy
nauczyciele

Cały rok,
wychowawcy,
pedagog

