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„Człowiek jest tyle wart,
ile potrafi dać drugiemu”.
Ignacy Łukasiewicz

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ W STRACHOCINIE
Od ponad 140 lat szkoła przygotowuje dzieci ze Strachociny do podjęcia dalszej nauki.
Obecnie jej zasięg w odniesieniu do uczniów gimnazjum zwiększył się, ale jednocześnie uczniów klas IV – VI przekazywać będziemy do SP w
Kostarowcach
Tworzymy Szkołę: przyjazną, wymagającą twórczą

Uważamy, że szkoła istnieje dla dzieci i wszystkie podejmowane działania powinny służyć dobru ucznia traktowanego jako
podmiot.
Dlatego będziemy dążyć do formowania dobrego człowieka, który:
- będzie szanował siebie, rodzinę, szkołę, miejscowość, ojczyznę
- będzie zdolny do kierowania własnym życiem i rozwojem

SZKOŁA STOI NAUCZYCIELEM
Aby stworzyć dobrą szkołę oprócz upodmiotowienia ucznia, należy również upodmiotowić nauczyciela. Od tego jak będą oni
pracować zależeć będzie realizacja celów dotyczących uczniów.
Szkoła nie działa w próżni dlatego musi współpracować ze środowiskiem, innymi organizacjami działającymi w obszarze edukacji ,
a zwłaszcza rodzicami.
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Wstęp
1. Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty i zdecydował się na jej
współtworzenie.
2. Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Szkoła współpracuje z rodzicami, wspiera ich w procesie wychowania dzieci.
3. Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców, zajmuje się w procesie wychowania
szczególne miejsce. Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest tę rolę wychowawczą podjąć i jak najlepiej wypełniać.
4. W wychowaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady moralne i etyczne, respektując humanistyczny system wartości
i godność osoby ludzkiej.
5. Wychowanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników.

Podstawy prawne
Program Wychowawczy Gimnazjum Zespołu Szkół w Strachocinie opiera się w szczególności na:
-

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

-

Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz z późniejszymi zmianami

-

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

-

Konwencji o Prawach Dziecka.

Jednym z podstawowych założeń twórców tego programu była jego spójność z innymi obowiązującymi w szkole dokumentami, tj.:
Statutem szkoły;
Szkolnym Programem Profilaktyki;
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

Cel programu
Zasadniczym celem Programu Wychowawczego szkoły jest ukształtowanie uczniów na wzór założonego

modelu absolwenta gimnazjum Zespołu Szkół w Strachocinie

Model absolwenta
Ma ugruntowaną wiedzę i solidne przygotowanie do dalszego kształcenia, świadomość własnych zdolności i możliwości; dąży do
samodoskonalenia.
Potrafi odpowiednio zachować się w różnego rodzaju sytuacjach, wykazuje się wysokim poziomem kultury osobistej.
Jest odpowiedzialny za swoje czyny i gotowy na ponoszenie konsekwencji swojego postępowania.
Potrafi przeciwstawiać się wszelkim negatywnym zachowaniom, jest wrażliwy i otwarty na potrzeby innych.
Potrafi znaleźć się zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w relacjach z osobami dorosłymi.
Umie odnajdywać się w różnych rolach społecznych, pojmuje istotę funkcjonowania w tych rolach.
Wie, na czym polega patriotyzm, zna historię swojego narodu, czuje się jego integralną częścią; ma świadomość odpowiedzialności za
losy kraju i swego regionu.
Jest orędownikiem integracji europejskiej, potrafi swobodnie porozumieć się w języku obcym, którego się uczył.
Postępuje proekologicznie.
Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia.

Wychowawcy
Proces wychowania dotyczy wszystkich sfer osobowości człowieka. Wspomaga rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach:
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym.
Istotą działań wychowawczych naszej szkoły jest współdziałanie wszystkich, którzy mają kontakt z wychowankiem (dyrekcji, pedagoga
szkolnego, nauczycieli)- zwanych dalej wychowawcami.
Wychowawcy powinni pamiętać, że wychowują przede wszystkim własnym przykładem, wiernością wyznaczonym normom etycznym.
Dlatego też powinni:
-

wspierać wszechstronny rozwój uczniów, stwarzać dogodne warunki dla promowania ich zdolności, zainteresowań i talentów;

-

szanować i uczyć poszanowania godności każdego człowieka oraz szacunku dla życia ludzkiego;

-

kierować się we wszystkich swoich działaniach prawdą i umiłowanie prawdy przekazywać wychowankom;

-

uczyć rozróżniania dobra i zła, umacniać w młodym człowieku szeroko pojęte dobro;

-

kochać i uczyć miłości do kraju ojczystego, tradycji i kultury narodowej;

-

reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów (dotyczy to wszystkich pracowników szkoły);

prezentować odpowiedzialne zachowania i takich też postaw wymagać od uczniów, tworząc jednocześnie klimat rzetelnej pracy i
życzliwej współpracy;
-

stwarzać atmosferę otwartości, życzliwości, dialogu, ogarniając tym klimatem młodzież;

-

przejawiać dbałość i troskę o estetyczny i schludny wygląd otoczenia;

udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, okazywać chęć szczerej pomocy w rozwiązywaniu problemów
osobistych i być gotowym na faktyczne okazywanie tej pomocy.
Ewaluacja programu
1. Ewaluacja Programu Wychowawczego winna być dokonywana z końcem każdego kolejnego roku szkolnego.
2. Za ewaluację odpowiedzialny jest zespół powoływany każdorazowo przez dyrektora szkoły, pracujący w oparciu o sprawozdania
wychowawców klas, analizę dokumentacji szkolnej, wywiady z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, opiekunem Szkolnego Koła
Caritas, innymi nauczycielami.
3. Dobór metod i narzędzi ewaluacyjnych jest zależny od potrzeb wytyczonych przez w/ w zespół w danym roku szkolnym.
4. Produktem finalnym procesu ewaluacji Programu Wychowawczego jest sporządzony przez zespół ewaluacyjny raport.

Szczegółowy plan działań w zakresie realizacji programu

Wartości

Obszary działania

Metody i środki realizacji

1. Zaszczepianie w młodzieży postaw patriotycznych -

Wartości
patriotyczne

rozumiane przez:
uświadamianie obowiązków wobec Ojczyzny, w
tym obowiązku jej obrony
i dbałości o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej;
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Osoby szczególnie
odpowiedzialne
- dyrekcja szkoły;

pogadanki, prezentacje
różnego rodzaju wytworów
- wychowawcy
kultury narodowej filmów,
książek, fotografii itp.
klas;
(głównie na lekcjach j.
polskiego, historii, wos, GW,
- nauczyciele
kołach historycznych itp.)

historii, j.
tworzenie gazetek
tematycznych,
polskiego, wos;
poszanowanie symboli narodowych, państwowych, okolicznościowych;
religijnych itp.;
- opiekun SU;
organizowanie
poczucie dumy z przynależności do Narodu
uroczystości szkolnych z
- inni nauczyciele.
Polskiego, z jego dziejów, historii państwa;
okazji świąt narodowych,
państwowych (ze zwróceniem
właściwe przygotowanie do świadomego i pełnego szczególnej uwagi na miejsce
uczestnictwa w życiu społecznym;
hymnu narodowego i flagi
państwowej podczas tych
rozwijanie poczucia wartości i przydatności
uroczystości); akcentowanie
indywidualnego i zespołowego działania na rzecz
rocznic ważnych wydarzeń
społeczności polskiej, w tym społeczności lokalnej;
historycznych- np. wybuchu II
wojny światowej przy okazji
ukazywanie wzorca państwa prawego,
apelu rozpoczynającego rok
funkcjonującego na podstawie mechanizmów
-

demokratycznych, odniesionego do dobra wspólnego;

szkolny;

-

- udział w miejskich
obchodach świąt narodowych,
państwowych itp.;

rozwijanie kultury prawnej;

rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego
regionu, jej związkach z historią i kulturą narodu oraz z
tradycjami własnej rodziny;
pogłębianie wiedzy z zakresu historii regionu,
państwa, wspólnoty europejskiej;

- organizowanie wycieczek
szkolnych do miejsc
i instytucji mających istotne
znaczenia dla naszego
państwa, regionu,
miejscowości.
- organizowanie spotkań
z ludźmi zasłużonymi dla
historii i rozwoju państwa.;
- wcielanie w życie zasad
i mechanizmów demokracji
poprzez organizowanie
różnego rodzaju wyborów,
referendów w śród młodzieży
itp. oraz kształtowanie
umiejętności
podporządkowania się
wymogom procedur
demokratycznych we
wspólnym działaniu
(np. w zespole klasowym,

Wartości
prorodzinne

1. Promowanie integralnej wizji seksualności

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Samorządzie Uczniowskim)
- pogadanki promujące
- dyrekcja szkoły;
wartości prorodzinne (głównie
na GW, lekcjach Wychowania - wychowawcy
Do Życia w Rodzinie, religii,
klas;
j. polskiego itp.);

człowieka, ukazywanie jedności pomiędzy
działaniem seksualnym a miłością i
odpowiedzialnością.
Kształtowanie umiejętności obrony własnej
intymności i nietykalności seksualnej oraz
- włączanie rodziców
szacunku dla ciała innej osoby.
Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do uczniów do różnego rodzaju
przedsięwzięć szkolnych
płciowości i odnoszeniu jej do wartości
nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia,
miłość, małżeństwo, rodzina, akceptacja i szacunek - akcentowanie różnego
rodzaju świąt o charakterze
w relacjach interpersonalnych.
rodzinnym, promowanie
Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka,
związanych z tymi świętami
promowanie trwałych związków małżeńskich
obrzędów, tradycji ( tu gł.:
opartych na wierności, uczciwości,
Święta Bożego Narodzenia,
odpowiedzialności i partnerstwie.
Kształtowanie w młodzieży postawy szacunku dla Święta Wielkanocne, Dzień
osób starszych, potrzebujących pomocy, wsparcia. Matki, Dzień Ojca, Dzień
Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego Babci, Dzień Dziadka, Dzień
dziecka itp.)
funkcjonowania w rodzinie, pełnienia w niej
różnorakich ról- ze szczególnym zwróceniem
- zajęcia, warsztaty
uwagi na to, jak ważne jest wspólne spędzanie
czasu przez wszystkich członków rodziny, a tym prowadzone w klasach przez
samym wzajemne wspieranie się, współdziałanie na wychowawców, zespół
rzecz dobra wspólnego i indywidualnego każdego z wsparcia psychologicznopedagogicznego oraz innych
członków rodziny.
Nabywanie umiejętności korzystania ze środków specjalistów w tej dziedzinie;

- zespół wsparcia
psychologicznopedagogicznego, tj.
pedagog szkolny);
- nauczyciele
WDŻ, religii,
j. polskiego;
- opiekun
Szkolnego Koła
Caritas
- pozostali
nauczyciele

masowego przekazu w sposób selektywny,
umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym
oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie
rodzinne.
8. Uświadamianie tego, jaki zdrowo funkcjonująca
rodzina ma wpływ na funkcjonowanie
społeczeństwa.
9. Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej.
10. Wspieranie rodzin w każdej innej sytuacji trudnej
(głównie problemy wychowawcze, kryzysy
rodzinne, problemy uzależnień, problem
eurosieroctwa, wydarzenia losowe).

Wartości
prozdrowotne
(poszanowanie
życia i dbałość o
zdrowie)

1. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życiu

2.
3.
4.
5.
6.

(wdrażanie do higieny osobistej, higieny pracy,
właściwego organizowania czasu wolnego itp.).
Dbałość o bezpieczeństwo życia rodzinnego.
Działania z zakresu profilaktyki nikotynowej.
Działania z zakresu profilaktyki alkoholowej.
Działania z zakresu profilaktyki narkotykowej.
Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w
rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu

- wsparcie psychologicznopedagogiczne dla rodzin:
poradnictwo dla rodzin,
- interwencje kryzysowe,
praca terapeutyczna nad
relacjami interpersonalnymi
w rodzinie,
- kierowanie do specjalistów;
- zachęcanie uczniów i ich
rodziców do zainteresowania
się akcjami, kampaniami
społecznymi promującymi
wartości rodzinne; w miarę
możliwości włączanie całej
społeczności szkolnej do
udziału w tego rodzaju
przedsięwzięciach.
- pogadanki, prezentacje
- dyrekcja szkoły;
filmów o tematyce
prozdrowotnej, profilaktycznej - pielęgniarka
(głównie na GW, lekcjach
szkolna;
biologii itp.),;
- program profilaktyczny
„Trzymaj formę”;

- zespół wsparcia

trudności związanych z okresem dojrzewania
- wdrażanie uczniów do
młodzieży (poradnictwo dla młodzieży, rodziców, aktywnego uczestnictwa w
wychowawców).
lekcjach wf oraz
pozalekcyjnych zajęciach o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym;

psychologicznopedagogicznego;
- wychowawcy
klas;

- przejawianie troski o postawę
- nauczyciele
ucznia w ławce szkolnej,
właściwe ułożenie na plecach
biologii;
plecaka szkolnego, o ubranie
adekwatne do panującej pory
- opiekun SU;
roku, pogody itp.
- gazetki tematyczne;
- udział społeczności szkolnej
w akcjach i kampaniach
społecznych o charakterze
prozdrowotnym i
profilaktycznym (np. „Dzień
bez papierosa”, „Europejski
dzień bez samochodu” itp.)tworzenie własnych tego
rodzaju przedsięwzięć;
- organizowanie różnego
rodzaju konkursów
tematycznych, debat itp.;

udział w tego rodzaju
przedsięwzięciach na skalę
miejską, międzyszkolną;
- zajęcia, warsztaty
prowadzone przez
pielęgniarkę szkolną,
wychowawców klas, pedagoga
szkolnego, innych specjalistów
w tej dziedzinie
- spotkania młodzieży,
rodziców uczniów oraz
nauczycieli z innymi
specjalistami w dziedzinie
profilaktyki uzależnień- gł.
Policja
- organizowanie spotkań
młodzieży z przedstawicielami
służby zdrowia (pogadanki na
tematy dotyczące okresu
dojrzewania- problemy
dermatologiczne, problemy
hormonalne itp.);
- uwrażliwianie uczniów na
konieczność dbania
o bezpieczeństwo podczas

drogi do- i ze szkoły, w szkole
oraz poza nią (szczególnie
w okresie ferii, wakacji itp.);

Wartości
proekologiczne

1.

2.

3.
4.

- wdrażanie uczniów do
aktywnego i bezpiecznego
spędzania czasu wolnego;
organizowanie różnych form
aktywnego wypoczynku i
rekreacji (wycieczki szkolne,
biwaki, rajdy sportowe, koła
zainteresowań, zabawy
szkolne itp.)
Poznanie współzależności między różnymi
- pogadanki, prezentacje
składnikami środowiska oraz zrozumienie przyczyn filmowe (głównie na GW,
i skutków integracji człowieka ze środowiskiem. lekcjach biologii, geografii,
Poszerzanie wiedzy uczniów na temat środowiska chemii itp.);
naturalnego, zgubnego wpływu niektórych
czynników na jego stan, działań zapobiegających - udział społeczności szkolnej
w różnego rodzaju akcjach
jego degradacji, działań dotyczących
wykazujących troskę o stan
alternatywnych źródeł energii itp.
środowiska naturalnego (np.
Budzenie i rozwijanie szacunku do środowiska
akcja „Sprzątanie świata”,
naturalnego.
Organizowanie działań służących poprawie stanu selektywna zbiórka surowców
wtórnych itp.);
środowiska w najbliższym otoczeniu.

- dyrekcja szkoły;
- wychowawcy
klas;
- nauczyciele
biologii, geografii,
chemii;
- opiekun SU;

- zwracanie uwagi
- pozostali
społeczności szkolnej na akcje
typu „Europejski dzień bez

samochodu” itp.;

nauczyciele

- organizowanie różnego
- obsługa szkoły
rodzaju imprez szkolnych np.
z okazji Światowego Dnia
Ziemi, Tygodnia Opieki nad
Zwierzętami itp.;
- gazetki tematyczne
dotyczące środowiska
przyrodniczego w ujęciu
lokalnym i globalnym;
- systematyczne
porządkowanie terenu wokół
szkoły, uzupełnianie klombów
z kwiatami, krzewami itp.;
- organizowanie i udział
w konkursach związanych
z ekologią i ochroną
środowiska;
- organizowanie wycieczek
mających na celu zdobywanie
wiedzy na temat środowiska
naturalnego, działań
zapobiegających jego
degradacji

Poszanowanie
dla drugiego
człowieka oraz
kształtowanie
szacunku dla
własnej osoby

1. Kształtowanie szacunku dla osób starszych,

2.
3.

4.
5.

6.

7.

chorych, potrzebujących pomocy,
niepełnosprawnych.
Wychowanie w duchu szacunku i tolerancji dla
ludzi różnych ras, wyznań, poglądów itp.
Wdrażanie do wzajemnego szacunku w relacjach
rówieśniczych i ogólnie- interpersonalnych (relacje
rodzic- dziecko, nauczyciel- uczeń itp.),
poszanowania osób- ich uczuć, ich własności
materialnej.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości, treningi
asertywności.
Wdrażanie młodzieży do solidaryzowania się z
ofiarami różnego rodzaju nieszczęść na całym
świecie; uwrażliwianie młodzieży na potrzeby
drugiego człowieka, kształtowanie w uczniach
uczucia empatii.
Wdrażanie młodzieży do dbałości o właściwie
rozumiane zaspokajanie własnych potrzeb
wpływających na prawidłowy rozwój jednostki w
różnych sferach jej funkcjonowania (ze
zwróceniem uwagi na równoległe uwzględnienie
potrzeb innych).
Umacnianie poszanowania dla ogólnie przyjętych
norm i zasad obecnych w różnych sferach życia i
funkcjonowania człowieka (w sferze rodzinnej,
szkolnej, ogólnospołecznej); właściwe rozumienie
pojęcia odpowiedzialności, empatii, tolerancji,
humanitaryzmu, altruizmu itp.

- pogadanki;
- zajęcia warsztatowe
prowadzone przez pedagoga,
psychologa szkolnego,
specjalistów z P.P.-P. itp.
( z zakresu funkcjonowania
społecznego, współistnienia
w grupie, współdziałania,
ogólnie pojętych relacji
interpersonalnych itp.);

- dyrekcja
szkoły;
- zespół wsparcia
psychologicznopedagogicznego;
- wychowawcy klas;
- opiekun SU;

- zapraszanie osób starszych, - pozostali
emerytów do brania udziału nauczyciele
w uroczystościach szkolnych
itp.;
- wzbudzanie szacunku do
osób starszych poprzez
prezentowanie ich dorobku
kulturowego, zasług dla
Ojczyzny;
- wyrażanie czci i pamięci, czy
też wsparcia dla ofiar różnego
rodzaju nieszczęść poprzez
organizowanie apeli
okolicznościowych, tworzenie
gazetek okolicznościowych

8. Wyrabianie w uczniach różnego rodzaju

związanych z konkretnym
wydarzeniem;

pozytywnych nawyków- takich, jak np.
punktualność, dotrzymywanie słowa,
- włączanie członków
systematyczność i rzetelność w wypełnianiu
powierzanych zadań- uświadamianie im, że stanowi społeczności szkolnej do
różnego rodzaju przedsięwzięć
to również formę wyrażania szacunku dla osób
współpracujących (w tym przypadku- nauczycieli) mających na celu rozwijanie
ich szeroko pojętych
umiejętności społecznego
funkcjonowania, eliminowanie
zachowań agresywnych,
przemocowych (programy
profilaktyczne, kampanie
społeczne itp.);
- wyrabianie w uczniach
nawyku posługiwania się
poprawną polszczyzną,
zwrotami grzecznościowymi,
wykluczenie wulgaryzmów;

Poszanowanie
mienia

1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów i

pracowników szkoły.

- wyraźne nagradzanie
wszelkich przejawów
pozytywnych zachowań,
dobrych nawyków (wyrażane
oceną zachowania oraz
dodatkowymi nagrodami)
- zapoznanie uczniów
- dyrekcja
z obowiązującymi w szkole

wspólnego

2. Wdrażanie ich do dbałości odpowiedzialności za

dokumentami regulującymi
szkoły;
schludny wygląd gabinetów, korytarzy szkolnych, egzekwowanie od nich
terenu przyszkolnego itp.
odpowiedzialności za mienie - opiekun SU;
3. Budzenie w uczniach szacunku dla pracy osób
szkolne
- wychowawcy
dbających o wygląd szkoły (obsługa szkoły).
- podejmowanie
klas;
konsekwentnych działań
wobec uczniów występujących
przeciwko ustalonym zasadom - pozostali
dotyczącym poszanowania
nauczyciele;
mienia szkoły,
- inni
z położeniem akcentu na
konieczność własnoręcznegopracownicy
w miarę możliwościnaprawienia wyrządzonej
szkoły.
szkody;
- nagradzanie pozytywnych
inicjatyw uczniowskich w
zakresie dbałości o wspólne
dobra szkolne;
- regularne sprzątanie
przydzielonych
poszczególnym klasom
terenów szkolnych;
- aktywowanie działalności

wyznaczanych w klasach na
początku każdego tygodnia
pracy osób dyżurnychuczynienie ich
odpowiedzialnymi za
uporządkowanie gabinetu po
skończonej lekcji oraz
korytarza szkolnego po
przerwie;

Preorientacja
zawodowa

- podejmowanie inicjatyw
typu: konkurs na najbardziej
zadbaną klasę w szkole.
1. Systematyczne i permanentne uświadamianie
- pogadanki, prelekcje, zajęcia
uczniom wpływu ich osiągnięć szkolnych na dalszą warsztatowe doradcy
drogę kariery szkolnej, a w przyszłościzawodowego w
zawodowej;
poszczególnych klasach, z
uczniami oraz z ich rodzicami
przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru
(we współpracy z pedagogiem
szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości- zawodu;
szkolnym, wychowawcami
klas, specjalistami PP- P,
przygotowanie uczniów do tzw. mobilności
doradcami zawodowymi z
zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich MCDZ; przedstawicielami
jak bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy
szkół ponadgimnazjalnych,
itp.;
uczelni wyższych, różnych
zawodów);
przygotowanie rodziców uczniów do efektywnego
wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących - indywidualne konsultacje
doradcy zawodowego z

- dyrekcja szkoły;
- doradca
zawodowy;
- wychowawcy klas;
- szkolny zespół
wsparcia
psychologicznopedagogicznego;
- pielęgniarka
szkolna;
- nauczyciel

dalszej edukacji i wyboru zawodu

uczniami i ich rodzicami;
- coroczne zbiorowe spotkanie
rodziców uczniów klas III
z doradcą zawodowym;
- umożliwienie uczniom klas
III czynnego udziału w tzw.
Giełdzie Szkół;
- organizowanie wycieczek
uczniów do zakładów, miejsc
pracy, spotkań z
przedstawicielami różnych
zawodów
- ścisła współpraca pomiędzy
doradcą zawodowym a
pedagogiem szkolnym,
wychowawcami klas,
pielęgniarką szkolną i PP- P
w celu zapewnienia uczniom
i ich rodzicom jak
najpełniejszej pomocy
w wyborze dalszej drogi
kształcenia uczniom;
- działania mające na celu
zapewnienie uczniom jak

informatyki.

najsprawniejszą rekrutację do
szkół ponadgimnazjalnych,
swobodny dostęp uczniów do
bazy komputerowointernetowej, pomoc
wychowawców i nauczyciela
informatyki we wprowadzaniu
potrzebnych danych i
uzyskiwaniu informacji o
wynikach rekrutacji do
poszczególnych szkół).

