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Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego stanowi społeczność nauczycieli, uczniów
i rodziców. Opiera się na zgodnym współdziałaniu w realizacji celów dydaktyczno wychowawczych.
W zakresie wychowania i profilaktyki szkoła opiera swoje działania
na następujących wartościach: wolność, patriotyzm, szacunek, uczciwość, akceptacja, miłość,
poszanowanie tradycji, wolność, patriotyzm i innych. Szkoła na bieżąco diagnozuje potrzeby
uczniów i rodziców, monitoruje i rozwiązuje zaistniałe problemy wychowawcze. Zapewnia
stałą pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o rekomendacje i wnioski
wynikające z przeprowadzonej w styczniu i wrześniu 2018 roku diagnozy, którą objęto
uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Program Wychowawczo Profilaktyczny Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego opiera
się na następujących aktach prawnych:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59)
2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U
z 2017r. poz.783)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz.214)
4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego (Dz. U poz.356)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611)
6. Konwencja o Prawach Dziecka (art. 27. 1., art. 29. 1.)
7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 2237)
Podstawą do stworzenia programu były również podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój
doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Bezpieczne

Cele ogólne programu
•

•
•
•
•
•

Wprowadzanie młodego człowieka w świat wartości, kultury i praw rządzących
społeczeństwem, aby rozbudzić w nim pragnienie osiągnięcia pełni człowieczeństwa,
motywację do rozwijania się we wszystkich wymiarach życia: fizycznym, moralnym,
duchowym, intelektualnym, społecznym.
Tworzenie w szkole przyjaznego środowiska całościowego rozwoju osobowego (sfera
fizyczna, emocjonalna, duchowa, społeczna).
Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających
zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa oraz dotyczących celów życiowych.
Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim i uczenie właściwego rozumienia ideałów tolerancji, patriotyzmu,
demokracji i wolności.
Wspieranie uczniów w rozwoju ich predyspozycji, pasji poznawczych
i zainteresowań.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.
2. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
4. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.
Plan działań wychowawczo – profilaktycznych
Poszczególne działania realizowane będą zgodnie z kalendarzem szkoły oraz planami pracy
poszczególnych Zespołów Szkolnych.
Działania podzielone zostały na cztery obszary:
1. Działalność wychowawcza.
2. Działalność edukacyjna.
3. Działalność informacyjna.
4. Działania profilaktyczne.
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