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Aneks
do PROGRAMU
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE
Na rok szkolny 2019/2020

Uchwalono na zebraniu Rady Rodziców
w dniu 19 09 2019

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Pedagogiczną
w dniu 29 08 2019

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół im. Konstytucji 3
Maja w Iławie został opracowany i jest realizowany w kolejnym roku szkolnym.
1

Zmiany dotyczące roku szkolnego 2019/2020 są zawarte w Aneksie
i uwzględniają politykę oświatową Państwa, priorytety Kuratora Oświaty,
sugestie kadry pedagogicznej, Rady Rodziców oraz uczniów.
W punkcie 1:
podpunkt b) uzyskał brzmienie:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym
2019/2020
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie
nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego.
podpunkt c) uzyskał brzmienie:
Priorytety Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym
2019/2020
1. Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińskomazurskiego.
2. Działania wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami,
przygotowujące dzieci i młodzież do odpowiedzialnego dorosłego życia.
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Punkt 4
Diagnoza sytuacji wychowawczej:
W Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie uczy się 894 uczniów
w 33 klasach. Dziewcząt jest 430 a chłopców 454 Młodzieży dojeżdżającej
około 600 osób. Uczniowie pochodzą z Iławy oraz z okolicznych wsi
i miasteczek.
Od tego roku szkolnego klasy I zostały utworzone na podbudowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
Utworzono nowy kierunek kształcenia – Technik Technologii Żywności.
Bilans zasobów Szkoły
Zespól Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie posiada odpowiednią bazę
lokalową dostosowaną do uczniów o różnych potrzebach.
Od nowego roku szkolnego szkoła dysponuje nowymi pracowniami:
technologiczno-informatyczną oraz analiz żywności.
W roku 2019/2020 został uruchomiony Internat dla uczennic naszej szkoły na
45 miejsc.
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
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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 2019/2020 objęte będą zadania związane
z profilaktyką uzależnień w szkole
Zasadniczym pytaniem ewaluacji będzie:
Czy realizacja zadań Programu wpłynęła na wiedzę, umiejętności
i zachowania prozdrowotne uczniów Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja
w Iławie?
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
Następujące podpunkty uzyskują brzmienie:
C. Profilaktyka uzależnień w szkole.
Uzależnienia – jeden mechanizm i metoda pomocy; mity i prawdy
o tytoniu, alkoholu, Internecie, lekach, seksie.
1. Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych (AIDS, higiena, ubiór,
odżywianie, seks).
2. Za i przeciw Internetowi.
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3. Dlaczego „bierzemy” i jakie są tego skutki? (zmiany zachowań w sferze
psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, szkolnej, rodzinnej).Konsekwencje
prawne.
4. Co zamiast? Alternatywa. Czas wolny – różne formy aktywności (możliwość
realizowania swoich zainteresowań).
H. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych
1.
2.
3.
4.

Patriotyzm – moja duża i mała Ojczyzna.
Wartość i znaczenie Symboli Narodowych.
Historia i znajomość Hymnu Narodowego.
Tradycje w mojej rodzinie, szkole, państwie.

I. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów
1. Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu we współczesnym świecie.
2. Kompetencje cyfrowe przepustką do dobrej pracy.
3. Kształcenie zawodowe dobrym startem w dorosłe życie.
4. 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
2019/2020 monitorować będzie zastępca dyrektora mgr Sylwia Tomanek.
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