
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU

SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty
szkoły.

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, 
poz. 483 ze zm.);

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2004 nr 
256, poz. 2572 ze zm.);

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 nr 
97, poz. 674 ze zm.);

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;
 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;
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PREAMBUŁA

Program wychowawczy powstał w oparciu o misję szkoły,  która została opracowana przez
wszystkich nauczycieli, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań
rodziców.  Przedstawia  w  sposób  całościowy  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym
podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Założenia podstawowe programu 

1. Społeczność szkolną Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu stanowią:
 uczniowie i ich rodzice
 pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

2. Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice.
3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją 

osobowością i postawą, współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w 
podejmowaniu wyznaczonych zadań.

4. Wychowanie w naszej szkole ma charakter: 
 Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i 

społeczną,
 Personalny – stawia w centrum osobę ucznia,
 Indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne 

możliwości psychofizyczne ucznia.

Wartości wybrane przez społeczność szkolną

Prace wychowawczą opieramy na uznawanych wspólnie wartościach takich jak:
 bezpieczeństwo
 prawda
 szczerość
 sprawiedliwość
 tolerancja
 obowiązkowość
 przyjaźń i koleżeństwo
 szacunek odpowiedzialność za siebie i innych

Misja szkoły

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój
intelektualny, emocjonalny, fizyczny i duchowy wychowanka poprzez:

a) rozwijanie własnej osobowości i aktywności, kształcenie umiejętności pracy w zespole
b) rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, docierania do źródeł, opracowywania 

danych
c) zdobywanie wprawy w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.
d) zdobywanie umiejętności oceniania i wartościowania zdobytych materiałów
e) systematyzacja wiedzy o Unii Europejskiej

Ponadto celem naszych działań wychowawczych jest:
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1. Zapewnienie  bezpiecznych  warunków nauki,  wychowania  i  opieki  poprzez zainstalowanie
monitoringu wizyjnego w szkole i na jej terenie.

2. Poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole  poprzez  doskonalenie  relacji  interpersonalnych  i
klimatu społecznego w szkole.

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, odpowiedzialności za siebie i swoje 
najbliższe otoczenie.

4. Budowanie  przyjaznej  atmosfery,  sprzyjającej  kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,
życzliwości, zrozumienia i tolerancji.

5. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska lokalnego.
6. Zdobywania wiedzy o regionie i jego mieszkańcach, rozbudzanie szacunku dla 

współmieszkańców i ich osiągnięć; kształtowanie postaw obywatelskich.
7. Kształtowanie postawy proekologicznej w odniesieniu do własnego regionu. 
8. Edukacja  prozdrowotna i promocja zdrowia. 

W oparciu o założenia pracy wychowawczej  za szczególnie ważne uznajemy zaspokojenie
takich potrzeb naszych wychowanków jak:

- poczucie  bezpieczeństwa  (uważamy,  że  wychowanek  czuje  się  bezpiecznie  i  jest
chętny i otwarty na współpracę),

- „kontakt  z  nauczycielem”  – instruktorem – wychowawcą  będącym autorytetem  i
profesjonalistą w dziedzinie przekazywanej wiedzy,

- uznanie  i  akceptacja  (dowartościowania  wychowania,  dostrzegania  osiągnięć,  oraz
inspirowania do dalszego rozwoju),

- poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka (bez względu na pochodzenie,
przekonanie, wygląd zewnętrzny),

- podtrzymywanie i wzmacnianie więzi przyjacielskich i koleżeńskich,
- mówienie prawdy i otwarte wyrażanie swoich myśli (nie raniąc uczuć innych),
- obiektywne i sprawiedliwe traktowanie,
- higieniczny tryb życia.

Wzorzec osobowy absolwenta

1. W zakresie kultury osobistej absolwent jest:
- uprzejmy, życzliwy i uczciwy,
- koleżeński i chętny do pomocy,
- wrażliwy na krzywdę innych,
- promuje zdrowy styl życia.
- dba o schludność ubioru oraz jego zgodność z wymogami statutu szkoły

2. W zakresie umiejętności interpersonalnych i społecznych absolwent:
- umie współpracować z innymi w grupie,
- jest odpowiedzialny, obowiązkowy,
- potrafi wyrazić swoje uczucia, myśli i poglądy nie urażając uczuć innych osób,
- potrafi przyznać się do błędu,
- respektuje określone normy współżycia społecznego oraz regulamin  szkoły
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- przestrzega na terenie szkoły i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę 
(wycieczki, wyjazdy do teatru itp.) obowiązku bezwzględnego zakazu palenia tytoniu,
spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. 

- nie  używa telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach 
lekcyjnych

3. W zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności absolwent:
- właściwie planuje swoją pracę,
- poszerza swoje umiejętności i wiadomości,
- rozwija swoje zainteresowania oraz doskonali nabyte podczas zajęć umiejętności,
- umie wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach praktycznych,
- ma świadomość, że sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie to 

konieczność ciągłego doskonalenia.

Zadania do realizacji

Lp
.

Zadania do realizacji Sposób realizacji
Odpowiedzialni

Termin
realizacji

1.
Integrowanie zespołu 
klasowego

 rajdy, wycieczki,
 wspólne uroczystości klasowe, 
 wspólne projekty klasowe

Wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog

1/semestr 
Zgodnie z 
planem pracy

2. Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych 
wśród dzieci i młodzieży. 
(Podstawowy kierunek realizacji 
polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2016/2017)

 organizowanie konkursów promujących czy-
telnictwo;

 zamieszczanie na stronie internetowej szkoły,
gazetkach, informacji o nowościach wydaw-
niczych;

 organizowanie wyjazdów, spotkań z cieka-
wymi ludźmi,

Wszyscy 
nauczyciele,
bibliotekarz

Zgodnie z 
planem pracy

3. Rozwijanie kompetencji 
informatycznych młodzieży
w szkołach.
(Podstawowy kierunek realizacji 
polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2016/2017)

 kształtowanie umiejętności uczniów w zakre-
sie prawidłowego funkcjonowania w środo-
wisku cyfrowym, w szczególności w środo-
wisku tzw. nowych mediów (pogadanka, 
konkurs, opracowanie materiałów dla na-
uczycieli, uczniów i rodziców)

Wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki,
pedagog 

Na bieżąco,
Zgodnie z 
planem pracy

4. Kreowanie zdrowego, 
bezpiecznego i przyjaznego
środowiska szkoły

(Cel strategiczny rządowego 
programu „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła” na lata 2014
– 2016”)

 budowanie pozytywnych relacji społecz-
nych.

 rozwijanie kompetencji społecznych 
uczniów oraz wspieranie prawidłowego 
rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,

 uspołecznianie szkoły i placówki integro-
wanie środowiska szkoły, w tym uczniów  
z niepełnosprawnościami, przewlekle cho-
rych, odmiennych kulturowo i wielojęzycz-
nych,

 rozwijanie potencjału szkoły w zakresie 
bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w 
tym ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi.

 rozwijanie kompetencji wychowawczych 
nauczycieli, wychowawców i rodziców,

Wychowawca, 
wszyscy 
nauczyciele w 
szczególności 
nauczyciele wos-u, 
edukacji dla 
bezpieczeństwa, 
wychowania do 
życia w rodzinie i 
informatyki

Na bieżąco
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 zwiększanie pozycji i roli rodziców w 
szkole i placówce,

 zwiększanie współpracy z podmiotami i in-
stytucjami, które mogą wspierać działania 
szkoły i placówki w środowisku lokalnym.

5. Zapobieganie problemom i 
zachowaniom problemo-
wym uczniów. Profilaktyka
agresji i przemocy, w tym 
cyberprzemocy,

(Cel strategiczny rządowego 
programu „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła” na lata 2014
– 2016”)

 przeciwdziałanie używaniu substancji psy-
choaktywnych przez uczniów oraz profi-
laktykę uzależnienia od gier komputero-
wych, Internetu, hazardu.

 kształtowanie umiejętności uczniów w za-
kresie prawidłowego funkcjonowania w 
środowisku cyfrowym, w szczególności w 
środowisku tzw. nowych mediów,

 rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i 
życiowych uczniów i wychowanków, m.in. 
związanych z wyjazdem rodziców za grani-
cę w celach zarobkowych, a także przemo-
cą w rodzinie.

Wychowawca, 
wszyscy 
nauczyciele w 
szczególności 
nauczyciele wos-u, 
edukacji dla 
bezpieczeństwa, 
wychowania do 
życia w rodzinie i 
informatyki

1/lekcja w 
semestrze

6. Promowanie zdrowego 
stylu życia.
(Cel strategiczny rządowego 
programu „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła” na lata 2014
– 2016”)

 organizacja  pozalekcyjnych zajęć sporto-
wych, 

 współpraca z pielęgniarką szkolną,
 promocja zdrowego stylu życia, poprze or-

ganizacje konkursów gastronomicznych,
 wyrabianie nawyków sprzyjających zdro-

wiu.
 poznawanie reguł higieny pracy umysło-

wej.
 udzielanie wsparcia psychologiczno-peda-

gogicznego dla wszystkich uczniów i ich 
rodzin, 

 prelekcje dla rodziców

nauczyciele WF-u, 
pedagog szkolny, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele przed. 
gastronomicznych

Na bieżąco

7.
Wychowanie w duchu 
patriotyzmu, poszanowania 
tradycji lokalnej, 
obrzędowości klasy i 
szkoły
(Kształtowanie postaw. 
Wychowanie do wartości – 
Podstawowy kierunek realizacji 
polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2016/2017)

 kultywowanie tradycji szkolnych,
 rozwijanie i umacnianie tradycji narodo-

wych oraz tożsamości narodowej,
 wpajanie szacunku dla symboli narodo-

wych i państwowych,
 udział w uroczystościach szkolnych 

( rozpoczęcie i zakończenie roku, Dzień 
Edukacji Narodowe, Dzień Dziecka

 udział w konkursach wewnątrzszkolnych
 udział uczniów w lokalnych uroczysto-

ściach patriotycznych  ( 11.11, 03.05),
 budowanie poczucia więzi wokół przyję-

tych wartości,
 kształtowanie właściwych postaw moral-

nych,
 realizowanie treści zgodnie z nową podsta-

wą programową

Wychowawcy,
nauczyciele historii,
wos-u

Zgodnie z har-
monogramem

8. Diagnoza wychowawcza 
zespołu klasowego, 
rozpoznanie potencjalnych 
możliwości i 
indywidualnych potrzeb 

 analiza dokumentów szkolnych ucznia 
przekazanych z poprzedniej szkoły (świa-
dectwa, karta zdrowia, opinie z poradni, 
dane z kwestionariusza), 

 rozmowy indywidualne z rodzicami, 

Wychowawcy klas 
pierwszych

Wszyscy 

Wrzesień
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ucznia nauczycielami przedmiotów
 comiesięczna analiza frekwencji i 

problemów wychowawczych (karty 
frekwencji),

wychowawcy

Wszyscy 
wychowawcy

Na bieżąco

Do 5 każdego 
miesiąca

9.
Rozwiązywanie problemów
i trudnych sytuacji 

 przygotowanie  i przeprowadzenie wstęp-
nej diagnozy wychowawczej w klasach 
pierwszych 

 zaktualizowanie wykazów uczniów kwali-
fikujących się  do pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej.

 comiesięczna analiza frekwencji uczniów i 
problemów wychowawczych.

 nabywanie postaw asertywnych, nauka sto-
sownego używania słowa „nie” jako posta-
wy, dzięki której możemy zachować swoją 
tożsamość i poczucie własnej wartości

 nabywanie i rozwijanie umiejętności roz-
wiązywania problemów w grupie

 rozwijanie umiejętności zachowania się w 
sytuacjach nietypowych/trudnych

 nabywanie umiejętności akceptacji osób 
niepełnosprawnych, przedstawienie roli in-
tegracji

 wskazywanie sposobów pomagania rówie-
śnikom, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi 
pracę z dzieckiem,

 realizowanie treści podstawy programowej 
z wos-u, edukacji dla bezpieczeństwa, wy-
chowania do życia w rodzinie i informatyki

Wszyscy 
wychowawcy 
samorząd 
uczniowski, 
pedagog, psycholog

Wrzesień 
Na bieżąco

10. Organizowanie pomocy 
uczniom z 
niepowodzeniami 
szkolnymi oraz 
systematyczny monitoring 
postępów tych uczniów

 analiza przyczyn niepowodzeń i ustalenie 
trybu postępowania w indywidualnym 
przypadku z nauczycielem przedmiotu i 
uczniem,

 organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
 kierowanie na badania i konsultacje do po-

radni,
 wnioskowanie o dodatkowe zajęcia dla kla-

sy, kierowanie uczniów na te zajęcia, moni-
torowanie obecności uczniów na tych zaję-
ciach, przekazywanie informacji rodzicom 
o tych nieobecnościach

 organizowanie spotkań nauczycieli uczą-
cych dany oddział w celu uzgodnienia po-
stępowania, analizy i sposobu realizowania 
zaleceń Poradni Psychologiczno Pedago-
gicznej  

Wychowawca, 
wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog,

Ba bieżąco

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkołł Zawodowych w Lublinłcu na rok szkolny 2016/2017  6



11.
Wspieranie uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

  rozmowy z nauczycielem przedmiotu w 
celu uzgodnienia sposobu wspierania 
ucznia zdolnego ( negocjowanie czasu do 
zaliczenia zaległości z powodu udziału w 
olimpiadach, konkursach, zawodach)

 wnioskowanie o indywidualny tok lub pro-
gram nauczania

 wnioskowanie o fundusze stypendialne 
( Prezesa Rady Ministrów, Starosty)

 organizowanie spotkań nauczycieli uczących
dany oddział w celu uzgodnienia sposobu 
wspierania ucznia zdolnego (olimpiady, 
konkursy, indywidualizacja procesu naucza-
nia, specyficzne metody pracy z uczniem 
zdolnym dodatkowe konsultacje i zajęcia)

Wychowawca,

Wychowawca 

Na bieżąco

Styczeń,
czerwiec

12.
Organizowanie pomocy 
uczniom z problemami 
zdrowotnymi i 
systematyczne 
obserwowanie tych 
uczniów

 współpraca z pielęgniarką szkolną, wymia-
na informacji dotyczących sposobu funk-
cjonowania  ucznia i sposobu reagowania 
w sytuacji zagrożenia dla życia ucznia,

 współpraca z rodzicami, wymiana informa-
cji dotyczących sposobu funkcjonowania  
ucznia w domu i sposobu reagowania w sy-
tuacji zagrożenia dla ucznia,

 organizowanie spotkań nauczycieli uczą-
cych dany oddział w celu zapoznania na-
uczycieli z problemami zdrowotnymi 
uczniów i omówienia sposobu dostosowa-
nia warunków i organizacji zajęć do po-
trzeb zdrowotnych uczniów.

  

Wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele

Na bieżąco

13. Działania na rzecz
pomocy uczniom z 
problemami w zachowaniu 

 mediacje z nauczycielami przedmiotu w 
celu wyjaśnienia sytuacji

 porady i konsultacje dla ucznia,
 porady i konsultacje dla rodziców
 kierowanie do poradni specjalistycznych
 współpraca z instytucjami wspierającymi 

szkołę

Pedagog, 
wychowawca, 
Wszyscy 
nauczyciele

Na bieżąco

14.
Działania na rzecz 
organizowanie pomocy 
materialnej dla uczniów

 udział w zbiórkach żywności, pomoc 
koleżeńska, 

 występowanie do odpowiednich organów o
pomoc materialną dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych, patologicznych i 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Wychowawca, 
pedagog

Listopad
Marzec
Cały rok

15.
Stałe monitorowanie 
frekwencji i osiągnięć 
dydaktycznych uczniów  

 regularna, miesięczna analiza frekwencji, 
osiągnieć edukacyjnych i działań  podej-
mowanych w stosunku do uczniów waga-
rujących (karta monitoring frekwencji) oraz
przekazywanie informacji rodzicom/praw-
nym opiekunom 

 uzgodnienie konkretnych  działań w sto-
sunku do uczniów wagarujących i realiza-
cja tych działań (kontrakty, zeszyty fre-
kwencji),

 nagana wychowawcy i dyrektora szkoły,

Wychowawca,
pedagog

Na bieżąco

1/miesiąc 
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 organizowanie konsultacji dla rodziców

16.
Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa w szkole i 
poza nią

 realizowanie treści podstawy programowej 
z wos-u, edukacji dla bezpieczeństwa, wy-
chowania do życia w rodzinie i informatyki

 przypomnienie zasad bezpieczeństwa obo-
wiązujących w klasie, szkole i środowisku: 
pogadanki,  próbne alarmy

 doskonalenie umiejętności prawidłowego 
reagowania w sytuacjach zagrożenia:

 pogadanki, warsztaty, prelekcje, lekcje w 
terenie, próbne alarmy

 zapoznanie z przepisami ruchu drogowego,
 doskonalenie  umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy,
 zapoznanie z obowiązującym prawodaw-

stwem w stosunku do nieletnich i pełnolet-
nich ( czyny zabronione, czyny karalne, 
funkcjonariusz publiczny),

 warsztaty dla rodziców,

Wychowawca, 
wszyscy 
nauczyciele w 
szczególności 
nauczyciele wos-u, 
edukacji dla 
bezpieczeństwa, 
wychowania do 
życia w rodzinie i 
informatyki
opiekun SKPCK,

Na bieżąco

17. Organizowanie pracy z 
klasą 

 planowanie pracy klasy (wspólne z rodzi-
cami i uczniami tworzenie planu pracy wy-
chowawcy)

 określenie tematyki godzin wychowaw-
czych, 

 współpraca  z samorządem klasy i Samo-
rządem Uczniowskim

 współpraca z Radą Rodziców 
 organizowanie spotkań zespołów nauczy-

cieli,
 organizowanie spotkań z rodzicami
 udział w pracy zespołu wychowawczego
 sprawozdanie z  pracy wychowawcy (karta 

charakterystyki klasy ),
 zorganizowanie warsztatów dl a 

wychowawców w zakresie doskonalenia 
umiejętności

Wychowawcy klas Na bieżąco,
1/semestrze

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły

1. Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki
uczniów oraz pracowników szkoły i osób pozostałych przebywających na terenie szkoły.
2.  Niewłaściwe  zachowania  uczniów,  agresja  fizyczna,  wybryki,  akty  chuligaństwa,  zastraszanie,
niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, wymuszania, wizyty osób postronnych
niepowołanych, itp. są kontrolowane, dokumentowane i w razie konieczności odtwarzane.
3. Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego zachowania się
ucznia i obniżenia oceny z zachowania.
4. Monitoring rozbudza świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, kulturalnego
zachowania się w miejscu publicznym, jakim jest szkoła.
3. Za  prawidłowe  funkcjonowanie  monitoringu  odpowiedzialna  jest  osoba  wyznaczona  przez

dyrektora szkoły.
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Ceremoniał szkolny 

Ceremoniał  szkolny  jest  opisem  przeprowadzenia  uroczystości  z  udziałem  sztandaru
szkolnego i  samej  celebracji  sztandaru,  stanowi integralną część z  przyjętą  tradycją  szkolną oraz
harmonogramem  uroczystości  imprez  szkolnych.  Jest  ważnym  rozdziałem  szkolnego  programu
wychowawczego.

1. Sztandar  Szkolny  dla  społeczności  szkolnej  jest  symbolem  Polski  –  Narodu  –  Ziemi,
symbolem  Małej  Ojczyzny,  jaką  jest  szkoła  i  jej  najbliższe  środowisko.  Uroczystości  z
udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania.

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole
dlatego  w  jego  składzie  winni  znajdować  się  uczniowie  o  nienagannej  postawie  i  godni
takiego zaszczytu.

3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
- chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską
- asysta  –  dwie  uczennice  wyróżniające  się  wynikami  w  nauce  

i wzorową postawą uczniowską
4. Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej

radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
5. Kadencja pocztu trwa – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego-do 01.09

klasy  programowo  najwyższej.  Wychowawcy  klas  przedmaturalnych  na  ten  czas  zostają
opiekunami  Ceremoniału  szkolnego  i  dbają  o  właściwą  celebrację  sztandaru  i  zgodny  z
ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

6. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły oraz publicznie są im
wręczone pamiątkowe nagrody.

7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 
- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem  białym
do góry, białe rękawiczki.

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie . Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula.
Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.

10. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:
- Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości.
-   Uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
-   Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego.

11. Sztandar  szkoły może  brać udział  w uroczystościach rocznicowych  organizowanych  przez
administrację  samorządową  i  państwową  oraz  w  uroczystościach  religijnych:  mszy  św.
uroczystościach pogrzebowych i innych.

IX Tradycja szkolna
Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości imprez   i zwyczajów zaakceptowany

do  realizacji  przez  młodzież,  nauczycieli,  rodziców.  Ma  na  celu  organizację  życie  szkoły,
realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkoły.
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Kalendarz imprez szkolnych

1. Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego

Jadwiga Gąsior
Adam Pietryga

1 września 2016 r.

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej Marta Opalska
Justyna Pietruszewska

13 października 2016 r.

3. Narodowe Święto Niepodległości Wojciech Majewski,
Sławomir Domański

10 listopada 2016 r.

4. Mikołajki Natalia Parkitna-Walasik
Samorząd Uczniowski

06 grudnia 2016 r.

5. Jasełka Wiesław Szuta
Adam Pietryga

23 grudnia 2016 r.

6. Konkurs fryzjerski Aleksandra Koszarek
wyznaczeni nauczyciele

Kwiecień 2017 r.

7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja

Aleksandra Liberka-Brzezina
Katarzyna Stemarowicz

28 kwietnia 2017 r.

8. Dzień Sportu Damian Kuboś
nauczyciel wychowania fizycznego

01..06.2016r.

9. Uroczyste zakończenie szkoły Zosia Lampka
Anna Kołodziej - Plewka

28 kwietnia 2017 r.

10. Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 

Arleta Gabrysiak
Jolanta Bomba

23 czerwca 2017 r. 

11. Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2017/2018

Adam Pietryga
Zofia Lampka

1 września 2017 r. 

Ponadto do tradycji szkoły wprowadzono:
a) miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych dla uczniów klas pierwszych;
b) „szczęśliwy numerek”, uczeń, który posiada w dzienniku lekcyjnym numer taki jak wylosowany,
nie jest odpytywany w danym dniu;
c) szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS
d) kształtowanie umiejętności współżycia z przyrodą poprzez:

- edukację  ekologiczną  (np.  „Sprzątanie  Świata”,  „Dzień  Ziemi”,  konkursy
ekologiczne)

- rajdy piesze i rowerowe,
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- wycieczki krajoznawczo-turystyczne
f) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej poprzez

- poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
- zaangażowanie młodzieży w działalność PCK
- udział w uroczystościach regionalnych i powiatowych
- organizowanie  przez  Szkołę  różnorodnych  imprez,  spotkań  

i uroczystości dla mieszkańców regionu.

Monitoring i ewaluacja

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły,
wychowawców  klasowych,  pedagoga,  psychologa.  Poddawany  jest  systematycznej  ewaluacji  i
modyfikowany  zgodnie  z  zaistniałymi  sytuacjami,  ma  charakter  otwarty.  Ewaluacja  programu
dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja
pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, aktywności, dyskusje z uczniami i z 
rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi 
pracownikami szkoły.

Narzędzia  ewaluacyjne:  informacje  udzielane  przez  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców,
sprawozdania  wychowawców z  realizacji  planów wychowawczych,  informacje  zebranych  podczas
spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania
opiekunów kółek i przewodniczących zespołów samokształceniowych, ankiety dla uczniów, ankiety
dla rodziców, wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowań.
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