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MISJA SZKOŁY 

Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. 

Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości, 

ambitnie realizujemy zamierzone cele, 

wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności, 

budzimy potrzebę pracy dla przyszłych pokoleń z myślą o bogatej tradycji szkoły. 

Jesteśmy po to, aby dobrze uczyć, 

mądrze wychowywać i wszechstronnie rozwijać młodzież. 

 

WIZJA SZKOŁY 

Szkołę opuszczają absolwenci o bogatej osobowości, 

ukształtowanych postawach prospołecznych i prorodzinnych, 

dużej wrażliwości etycznej i kulturze osobistej, 

uczestniczący w życiu kulturalnym, 

umiejący znaleźć cel i sen życia. 

 

 

 

 

 



Program Wychowawczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, których podejmuje się szkoła. 

 

Podstawowe ukierunkowanie szkolnego Programu Wychowawczego zostało określone w  aktach prawnych: 

 

1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. 

             -  Artykuł 48 , ust. 1 : „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.                  

                 Wychowanie powinno uwzględniać stopnie dojrzałości dziecka , a także wolność jego sumienia i wyznania oraz 

                 przekonania”.  

             -  Artykuł 53 , ust. 3 : „Rodzice maja prawo do zapewnienia dziecku wychowania i nauczania moralnego i 

                 religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. 

             -  Artykuł 72 , ust. 1 : „Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka . Każdy ma prawo żądać od 

                 organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” . 

2.  Ustawa o Systemie Oświaty : 

             -  Artykuł 1 , pkt. 1 i 2 : System oświaty zapewnia w szczególności : 

                       a/  realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i 

                            młodzieży do wychowania i opieki , odpowiednich do wieku osiągniętego rozwoju, 

                       b/  wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

3.  Rozporządzenia: 

                       a/  Rozporządzenie  MEN z dnia 15 lutego 1999 r. / z późniejszymi zmianami / w sprawie podstawy 

                            programowej kształcenia ogólnego, 

                       b/  Rozporządzenie  MEN z dnia 21 maja 2001 r. / z późniejszymi zmianami / w sprawie ramowego statutu 

                            publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 

                       c/  Rozporządzenie  MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  

                            i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  

                            w celu przeciwdziałania narkomanii, 

 4.  Statut  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy.                      

 



 

CELE  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO 

 

CEL GŁÓWNY: 

Wykształcić i wychować i młodzież na ludzi gotowych podjąć pracę zawodową, założyć rodzinę, odpowiedzialnych, 

otwartych, kulturalnych, umiejących radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

 -   Wzmocnienie bezpieczeństwa młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

      w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy, 

 -    przygotowanie młodzieży do wykonywania wyuczonego zawodu i dostosowywanie kształcenia zawodowego  

      do potrzeb rynku pracy, 

 -   motywowanie uczniów do ciągłego rozwoju, 

 -   zachęcanie do korzystania z osiągnięć naukowych i technicznych, 

 -   zapoznanie uczniów z zasadami dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  

 -   kształtowanie kultury osobistej uczniów, zapoznanie z zasadami savoir – vivre, 

 -   działania profilaktyczne kierowane do: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

 -   zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, 

 -   przygotowanie uczniów do korzystania z pomocy różnych instytucji tj. MOPS, GOPS, Urząd Pracy, Policja, Straż 

 Miejska, Caritas, PCK itp., 

 -   rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży, 

 -   przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego i świadomego życia w rodzinie, 

 -   kształtowanie postaw otwartości i tolerancji na : niepełnosprawność, odmienność kulturową i religijną, pochodzenie itp. 



 

ZADANIA  WYCHOWAWCÓW  KLAS,   NAUCZYCIELI   I   RODZICÓW 

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS: 

1. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez Szkołę oraz  

podejmowanych działań i osiągnięć uczniów. 

2. Zapoznanie uczniów z dokumentacją szkolną. 

3. Wnikliwe rozpoznanie środowiska rodzinnego wychowanków. 

4. Poznanie predyspozycji, zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów oraz dbanie o ich rozwój na terenie szkoły 

współpracując z innymi nauczycielami. 

5. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i wspomaganie uczniów mających trudności w nauce. 

6. Opracowanie planu wychowawczego dla klasy. 

7. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do stworzenia prawidłowej atmosfery w klasie. 

8. Uczestniczenie  we wszystkich ważnych sytuacjach dla klasy. 

9. W razie potrzeby odwiedzanie domów rodzinnych uczniów. 

10.  Czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją uczniów. 

11.  Przeprowadzanie klasowych zebrań z rodzicami. 

ZADANIA NAUCZYCIELI : 

 
 Zadania nauczycieli zawarte są w Statucie Szkoły. 

 

 

 



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI : 

 
1. Formy współpracy z rodzicami oraz wzajemne prawa i obowiązki określa Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 

Specjalnej w Bydgoszczy i inne akty prawne. 

2. Wychowawcza działalność szkoły odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami i opiera się na następujących 

działaniach: 

-  zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, 

-  informowanie rodziców o planach wychowawczych klasy z możliwością zgłaszania swoich  uwag, sugestii  

   i zastrzeżeń, 

-  cyklicznych spotkaniach z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

-  informowaniu o problemach wychowawczych uczniów. 

 

ZADANIA  RODZICÓW  W  REALIZACJI  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO  SZKOŁY 

 

1. Uczestniczenie w życiu szkoły i klasy (do której uczęszcza jego dziecko) w formie przez siebie określonej. 

2. Uczestniczenie w zebraniach dla rodziców, dniach otwartych i innych spotkaniach poświęconych zagadnieniom 

wychowawczym. 

3. Zawiadamianie szkoły lub wychowawcy klasy o nieobecności ucznia. 

4. Dbanie o schludny ubiór i wygląd dziecka. 

5. Włączanie się w akcje dotyczące profilaktyki uzależnień (narkotyki, dopalacze). 

6. Współpraca w organizowaniu: imprez kulturalnych, pracach na rzecz szkoły, w pozyskiwaniu środków finansowych 

na rzecz szkoły oraz w organizowaniu wycieczek i innych imprez. 
                                                                                                                                                         Członkowie Zespołu: 

                       Maria Jolanta Górska - pedagog 

                       Joanna Wielgosz – psycholog 

                       Grażyna Woźniak 

                       Teresa Pawlak  

                       Sławomir Ciara 

                       Halina Kaszyńska 

     Bydgoszcz, 15.09.2015 r.                                                                                                           Justyna Pokorska Kawa 


