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Podstawa prawna
Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Ustawy o Systemie
Oświaty, Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz Statutu Szkoły.
I. Wstęp
Szkolny Program Wychowawczy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści Szkolnego Programu
Wychowawczego są spójne ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
Szkolnym Programem Profilaktyki. Istotą działań wychowawczych szkoły jest współpraca
całej społeczności szkolnej.
II. Misja szkoły
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła
zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym,
psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją
szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i
w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i
tworzenie jej tradycji. Misja będzie realizowana przy akceptacji środowiska lokalnego dla
programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły.
II. Sylwetka absolwenta.
Dążeniem szkoły jest, aby uczeń kończący Technikum Agrobiznesu w Troszynie posiadał
następujące cechy :
kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
szanuje siebie innych,
odpowiedzialny,
tolerancyjny,
ambitny,
kreatywny,
odważny,
samodzielny,
tolerancyjny,
kulturalny,
chętny do niesienia pomocy,
odporny na niepowodzenia,
prawidłowo funkcjonuje w zespole,
rozumie i akceptuje tradycję i współczesne osiągnięcia szkoły,
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali

swoją osobowość,
zna siebie, umie rzetelnie wyeksponować swoje mocne i dobre strony, pracuje nad
poprawieniem swoich słabych stron.
IV. Cele ogólne
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze cele pracy wychowawczej to:
wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom.
V. Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor szkoły:
stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczego,
współpracuje z Zespołem Wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
oraz Samorządem Uczniowskim,
czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
2. Rada pedagogiczna:
opracowuje i zatwierdza program wychowawczy szkoły,
uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego,
uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego.
3. Zespół wychowawców
diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły,
określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
młodzieży demoralizacją i przestępczością,
opracowuje zasady współpracy z sądem, policją,
analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
4. Nauczyciele:
współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w
nauce na swoich zajęciach,
wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
5. Wychowawcy klas:

zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i
obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swoich klas i realizują go w
trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i
wnioski do dalszej pracy,
są członkami Zespołu Wychowawców i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu,
oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,
współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych
potrzebach,
wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych.
6. Rodzice:
współtworzą Szkolny Program Wychowawczy,
uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
bają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
7. Samorząd uczniowski:
jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,
uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
VI. Ceremoniał i tradycje szkoły.
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
Dzień Edukacji Narodowej,
Narodowe Święto Niepodległości,
Dzień Papieski
szkolne spotkanie opłatkowe,
studniówka,
Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
pierwszy dzień wiosny,
Dzień Ziemi,
pożegnanie abiturientów,
szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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Ewaluacja zadań polega na zestawieniu wyników podjętych działań wychowawczych z
oczekiwaniami początkowymi.
Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) badanie stopnia rozumienia i respektowania obowiązujących norm,
3) badanie frekwencji uczniów na zajęciach i innych formach pracy i wypoczynku
proponowanych przez szkołę,
4) badanie oceny pracy wychowawczej poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli,
5) badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły poprzez
przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców,
6) Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i ich rodziców dotyczących stopnia integracji
w klasach, samopoczucia uczniów w zespole klasowym i innych kwestii, poprawę których
przewidywał Szkolny Program Wychowawczy.

