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Program Wychowawczo –Profilaktyczny Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja 

w Iławie został opracowany i jest realizowany w kolejnym roku szkolnym.  

Zmiany dotyczące roku szkolnego 2018/2019 są  zawarte w Aneksie  

i  uwzględniają politykę oświatową Państwa, priorytety Kuratora Oświaty, 

sugestie kadry pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów.  

 

W punkcie 1 dodano:  

 

w podpunkcie  a)  

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego 

 

podpunkt b)  uzyskał brzmienie: 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 

2018/2019 

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości. 

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. Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

podpunkt c)  uzyskał brzmienie:  

Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2018/2019. 

1. Wdrożenie strategii podniesienia jakości kształcenia szkół województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

2.  Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – rola 

doradztwa zawodowego. 

3. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji. 
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Punkt  4  

Diagnoza sytuacji wychowawczej uaktualniono dane:  

W Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie uczy się 754 uczniów 

w 29 klasach. Dziewcząt jest 372, a chłopców 382. Młodzieży dojeżdżającej 

około 500 osób. Uczniowie pochodzą z Iławy oraz z okolicznych wsi i 

miasteczek.  

 Bilans zasobów Szkoły 

Zespól Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie posiada odpowiednią bazę 

lokalową dostosowaną do uczniów o różnych potrzebach.  

Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w specjalistycznych 

pracowniach. Dla chętnej młodzieży organizowane są różnorodne zajęcia 

pozalekcyjne. 

Kadra pedagogiczna posiada przygotowanie, odpowiadające potrzebom 

uczniów. Atmosfera wychowawczo-dydaktyczna jest przyjazna młodzieży i 

rodzicom/opiekunom.  

Współpraca z pracodawcami, środowiskiem lokalnym (organizacjami 

rządowymi i pozarządowymi) układa się dobrze.  

Rodzice/opiekunowie uczniów są partnerami i uczestniczą w życiu 

szkoły. 

Punkt 8  

Ewaluacja Programu uzyskuje   brzmienie: 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem, który może ulegać 

zmianom. Wpływ na jego treść mają potrzeby uczniów i rodziców/opiekunów,  

a także zmieniająca się rzeczywistość szkolna i środowiska lokalnego. Bieżące  

uwagi każdy z rodziców/opiekunów, nauczycieli i uczniów może zgłaszać do 

dyrektora szkoły.   

 

Ewaluacją w roku szkolnym 2018/2019 objęte będą zadania  związane   

z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Zasadniczym pytaniem ewaluacji będzie:   

Czy realizacja zadań Programu wpłynęła na wiedzę, umiejętności i 

zachowania  patriotyczne uczniów Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w 

Iławie? 
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Sposobem ewaluacji będą: 

- ankiety, 

- analiza dokumentacji szkolnej, 

- monitorowanie i obserwacja zachowań adresatów i realizatorów Programu,  

- rozmowy. 

 

Punkt  10.2  

 Propozycje treści do realizacji w ramach Programu na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy klasy  

Dodano  podpunkty:  

H.       Świętujemy Niepodległość 

1. Patriotyzm-  moja duża i mała Ojczyzna. 

2. Wartość i znaczenie Symboli Narodowych. 

3. Historia i znajomość Hymnu Narodowego. 

4. Tradycje w mojej rodzinie, szkole, państwie. 

 

I. Rozwijamy kompetencje kluczowe 

1. Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu we współczesnym świecie. 

2. Kompetencje cyfrowe przepustką do dobrej pracy. 

 

J.     Kształcenie zawodowe  

1. Kształcenie zawodowe  dobrym startem w dorosłe życie. 

2. Zawód, którego się uczę – moim atutem. 

 

Punkt  10.3 uzyskał brzmienie: 

Realizację uroczystości, wydarzeń, imprez szkolnych  

oraz innych działań w ramach celów i zadań Programu na rok szkolny 

2018/2019 monitorować będzie zastępca dyrektora mgr Sylwia Tomanek. 

 

 


