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SPIS TREŚCI 

 

 

 

1.Podstawa prawna. 

 

2.Obszary wychowawcze do realizacji. 

 

3.Główne cele wychowawcze. 

 

4.Cele szczegółowe, sposoby realizacji, osoby odpowiedzialne, terminy  

realizacji w poszczególnych obszarach wychowawczych. 

 

5.Przewidywane efekty działań wychowawczych. 

 

6.Ewaluacja Programu Wychowawczego. 

 

 

      Program wychowawczy został opracowany dla uczniów Zespołu Szkół 

Specjalnych w Busku Zdroju .Nauką i działaniami opiekuńczo- 

wychowawczymi w naszej placówce są objęte dzieci z przewlekłą chorobą , a w 

tym z dysfunkcjami narządów ruchu, z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym , z upośledzeniami sprzężonymi.  

 

Podstawą prawną Programu Wychowawczego Zespołu  są: 

 Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 

22, 33, 34a, 40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami); 

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U z 

2007 r. Nr 247, poz. 1821 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 

roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, 

poz. 17); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół, § 2.1.1 (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami), 

 Statut Zespołu Szkół Specjalnych . 
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Program Wychowawczy Szkoły stanowi obowiązkowy dokument, który opisuje 

w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli  i wychowawców. 

 
 

Program wychowawczy zawiera następujące obszary do realizacji: 
 

1.Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej i 

europejskiej. 

2.Promocja zdrowia, ochrony środowiska. 

3. Współpraca rodziców ze szkołą. 

4. Wychowanie kulturalne i społeczne. 

5. Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej. 

6. Wdrażanie uczniów do samorządności. 

7. Rozwój zainteresowań kulturalno – artystycznych, technicznych. 

 
 

 

 

 

Główne cele pracy wychowawczej: 

1. Pomoc w adaptacji w środowisku szpitalnym, łagodzenie tęsknoty za 

domem rodzinnym. 

2. Zmniejszanie traumy spowodowanej zabiegami medycznymi i 

rehabilitacyjnymi. 

3. Usprawnianie zaburzonych funkcji spowodowanych przewlekłą chorobą, 

w tym:  

 Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i 

zdrowotnego uczniów.  

 Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności 

lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie. 

 Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne 

funkcjonowanie w środowisku kulturalno – przyrodniczym. 
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1. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej 

i europejskiej. 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Poznanie historii 

szkoły i szpitala 

„Górka”. 

zapoznanie z historią szkoły i jej 

tradycjami, 

przedstawienie sylwetki patrona 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Dokumentowanie 

osiągnięć szkoły. 

tworzenie kroniki szkoły wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Poznanie Buska. przedstawienie historii miasta i 

uzdrowiska, 

zwiedzanie zabytków Buska 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Uczestnictwo i 

współudział w 

tworzeniu 

uroczystości 

szkolnych. 

przygotowanie akademii, konkursów, 

wycieczek 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Integracja grupy w 

środowisku 

szpitalnym. 

pomoc w adaptacji do życia w nowej 

grupie, 

kształtowanie prawidłowych postaw i 

relacji koleżeńskich na oddziałach i w 

szkole, 

wdrażanie do wzajemnej pomocy 

wychowawcy, 

rodzice, 

uczniowie 

cały rok 

Poznanie praw i 

obowiązków ucznia. 

zapoznanie ze Statutem Zespołu Szkół 

Specjalnych, regulaminem szpitala i 

zasadami BHP 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

uczniowie 

cały rok 

Wychowanie 

patriotyczne. 

zapoznanie z symbolami narodowymi, 

przybliżenie najważniejszych wydarzeń 

historycznych Polski 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Kultywowanie 

polskich tradycji, 

organizacja szkolnego spotkania 

opłatkowego, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

grudzień 
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obyczajów i świąt. wieczór kolęd, 

przygotowywanie stroików 

świątecznych, 

tradycje wielkanocne, 

poznanie pieśni i legend, 

porządkowanie mogił na Dzień 

Zmarłych 

 

 

 

 

marzec 

cały rok 

listopad 

„Jestem 

Europejczykiem – 

poznaję Europę”. 

gromadzenie artykułów, ciekawostek, 

wyszukiwanie informacji w Internecie, 

przygotowanie prezentacji na temat 

wybranych państw europejskich, 

zajęcia w ramach Klubu Europejskiego 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

 

2. Promocja zdrowia, ochrony środowiska 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

zdrowotno-

higienicznych.  

Troska o 

kształtowanie ogólnej 

sprawności fizycznej. 

spotkania z lekarzami, pielęgniarkami, 

pogadanki na lekcjach przyrody,  

zajęcia wychowawcze kształtujące i 

rozwijające nawyki higieniczne, 

organizowanie konkursów czystości, 

zajęcia sportowo-ruchowe 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Kształtowanie postaw 

ekologicznych. 

kształtowanie nawyków związanych z 

ochroną przyrody, 

zapoznanie z różnymi formami ochrony 

przyrody 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Uzależnienia jako 

jeden z problemów 

pogadanki na temat szkodliwości 

używek, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 
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współczesnego życia. spotkania z pracownikami policji i 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Promowanie 

aktywnego trybu 

życia. 

wycieczki piesze, spacery, 

organizowanie zajęć sportowych na 

świeżym powietrzu 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

 

3. Współpraca rodziców ze szkołą. 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Rozwiązywanie 

problemów 

dydaktycznych i 

wychowawczych. 

spotkanie indywidualne z 

wychowawcami i nauczycielami, 

rozmowy dyskusje 

wychowawcy, 

nauczyciele 

w miarę 

potrzeb 

Udział rodziców w 

zajęciach otwartych: 

lekcyjnych i 

wychowawczych. 

organizacja zajęć muzyczno-ruchowych 

dla dzieci i rodziców, 

udział rodziców w uroczystościach 

szkolnych, 

wspólne spacery i ogniska, 

zaangażowanie w organizację zajęć 

sportowych 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 

 

4. Wychowanie kulturalne i społeczne. 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kultura osobista na 

co dzień. 

umiejętność stosowania zwrotów 

grzecznościowych, 

właściwe zachowanie się w miejscach 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 
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publicznych 

Kształtowanie 

właściwych zachowań 

społecznych. 

wdrażanie do właściwego zachowania w 

stosunku do dorosłych i kolegów, 

poszanowanie mienia własnego i 

społecznego, 

dbałość o czystość i poprawność języka 

ojczystego, 

umiejętność dokonywania właściwych, 

społecznie akceptowanych wyborów 

(scenki rodzajowe, nt. rozwiązywania 

konfliktów, plebiscyt na najbardziej 

kulturalnego pacjenta), 

kształtowanie umiejętności panowania 

nad własnymi uczuciami i emocjami, 

ćwiczenie asertywności 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 

Kształtowanie 

prawidłowej 

samooceny 

wychowanków. 

okazywanie dziecku szacunku, 

zrozumienia, zauważanie jego sukcesu, 

życzliwa pomoc w przezwyciężaniu 

trudności 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 

 

5. Poznawanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej. 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Rozpoznawanie 

indywidualnych 

potrzeb uczniów oraz 

analiza przyczyn 

niepowodzeń 

szkolnych i 

wychowawczych. 

rozmowy indywidualne z uczniami i 

rodzicami, 

zapoznanie z historią choroby uczniów, 

ankiety, 

współpraca z policją i Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 

Wspieranie 

prawidłowego 

rozwoju 

indywidualne porady i rozmowy z 

wychowawcami, nauczycielami i 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 
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intelektualnego 

uczniów-pacjentów. 

rodzicami 

Udzielanie pomocy 

uczniom, którym z 

przyczyn 

rozwojowych, 

rodzinnych lub 

losowych potrzebna 

jest pomoc i wsparcie. 

monitorowanie realizacji obowiązku 

szkolnego przez uczniów szkoły, 

udzielanie rodzicom wsparcia 

pedagogicznego, 

organizowanie zajęć wyrównawczych 

uczniom z trudnościami w nauce, 

opracowywanie i realizowanie 

programu profilaktycznego, 

wnioskowanie do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Busku-Zdroju o kompleksową diagnozę 

w przypadku, gdy u ucznia występują 

symptomy wskazujące na liczne 

deficyty rozwojowe 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

cały rok 

 

 

6. Wdrażanie uczniów do samorządności.  

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Rozwijanie inicjatyw 

uczniowskich.  

wybory do samorządu uczniowskiego, 

pomoc w organizowaniu szkolnych 

uroczystości 

 

wychowawcy, 

samorząd 

wrzesień 

 

cały rok 

Systematyczna praca 

w organizacjach 

młodzieżowych. 

udział w zbiórkach harcerskich, 

współpraca z Komendą Hufca w Busku-

Zdroju oraz drużynami harcerskimi z 

innych szkół, 

praca w kółkach zainteresowań, 

współpraca z kołem łowieckim „Łoś” w 

opiekun drużyny 

 

 

 

wychowawcy, 

cały rok 
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Busku-Zdroju i Nadnidziańskim 

Parkiem Krajobrazowym, 

współpraca z Europejskim Klubem 

działającym przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-

Zdroju  

nauczyciele 

Organizacja życia 

kulturalnego w szkole 

i szpitalu. 

organizowanie apeli i uroczystości 

według kalendarza imprez szkolnych 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

samorząd 

cały rok 

 

7. Rozwój zainteresowań kulturalno-artystycznych, technicznych. 

 

 

Cele Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

umiejętności 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym. 

udział w imprezach kulturalnych 

organizowanych na terenie miasta 

(koncerty, wystawy malarskie), 

spotkania z ciekawymi ludźmi 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Kształtowanie 

wrażliwości na piękno 

otaczającego 

środowiska. 

spacery wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

Twórczy rozwój 

wychowanków 

dostosowany do 

indywidualnych 

możliwości i 

zainteresowań. 

konkursy plastyczne, recytatorskie, 

lekcje biblioteczne, 

prezentacja dorobku artystycznego 

wychowanków 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

 

Przewidywane efekty działań wychowawczych. 

Właściwe oddziaływania wychowawcze pozwolą na: 

 adaptację wychowanków w środowisku szpitalnym i zminimalizowanie 

tęsknoty za domem rodzinnym, 



 10 

 wyeliminowanie negatywnych przeżyć związanych z zabiegami 

medycznymi i rehabilitacyjnymi, 

 prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny i zdrowotny pacjentów, 

 skuteczne  funkcjonowanie uczniów  w grupie rówieśniczej i 

społeczności szkolnej, oraz  w życiu  rodzinnym, społeczności lokalnej, 

ojczyźnie, Europie i świecie, 

  umożliwienie podopiecznym aktywnego  funkcjonowania w środowisku 

kulturalno-przyrodniczym 

 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczego 

 

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą 

uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego 

przeprowadzają wychowawcy i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych.. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może 

być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet 

ewaluacyjnych. 

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 
 


