Aneks do programu profilaktyczno-wychowawczego Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
na rok szkolny 2019/2020

Priorytety na rok szkolny 2019/2020:
1.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych uczniów.

2.

Profilaktyka uzależnień.

3.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

Cele wychowawcze:
I. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Zadania do realizacji:
1. Narodowe czytanie 2019 (Renata Woźniak)
2. Wyjazd Pocztu Sztandarowego na Węgry (K.Filipiak)
3. Przygotowanie do konkursów historycznych (K.Filipiak, K.Jeziorowska)
II. Kształtowanie postaw prozdrowotnych – życie bez używek i substancji
odurzających
Zadania do realizacji:
1. Organizacja lekcji wychowawczych z radzenia sobie ze stresem (wychowawcy,
pedagog)
2. Przedstawienie uczniom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasupromowanie wolontariatu (wychowawcy, nauczyciele)
3. Warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli nt. samookaleczeń wśród uczniów
(dyrekcja, M.Błażejak)
III. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
Zadania do realizacji:
1. Udział w projekcie MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży
Temat: „Rozwój zawodowy i społeczny w dobie zagrożenia terrorystycznego”.
(wyposażenie ucznia w wiedzę na temat nowych obszarów aktywności społecznej,
zagrożeń terrorystycznych, profilaktyki antyterrorystycznej) (wychowawcy)

IV. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Zadania do realizacji:
1. Udział w projekcie MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży.
Temat: „Bezpiecznie, twórczo i aktywnie w Internecie" (wyposażenie uczniów w
kompetencje cyfrowe, dzięki którym będą mogli odnaleźć się w społeczeństwie
informacyjnym) (wychowawcy)
V. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym
Zadania do realizacji:
1. Udział w projekcie MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży.
Temat1: Jak nie dać sobą manipulować? Destrukcyjne sekty, kontrowersyjne
subkultury, współczesna duchowość w świecie biznesu i polityki. (przekazanie
informacji o narzędziach i mechanizmach manipulacji oraz agitacji stosowanej przez
sekty, subkultury, wdrożenie praktycznych umiejętności obrony przed manipulacją)
Temat2: „Między radykalizacją a deradykalizacją, bezpieczeństwo kulturowe”
(pogłębienie wiedzy z zakresu zróżnicowania narodowo-etnicznego, religijnego)
Temat3: „Mediacje w środowisku rówieśniczym, w życiu społecznym i zawodowym”
(pogłębienie wiedzy na temat alternatywnych form rozwiązywania sporów, przedstawienie
idei mediacji rówieśniczej, przedstawienie idei mediacji pomiędzy sprawcą przestępstwa a
osobą poszkodowaną, dostrzeganie istoty przeprosin, przebaczania oraz rekompensaty za
wyrządzenie krzywdy)

VI. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole
i poza nią
Zadania do realizacji:
1. Uświadamianie uczniom współodpowiedzialności za mienie szkolne (nauczyciele
i kadra niepedagogiczna)
2. Kształtowanie nawyków dbania o porządek w klasach i na korytarzach oraz w
łazienkach szkolnych (nauczyciele i kadra niepedagogiczna)

Instytucje z którymi współpracujemy przy realizacji zadań programu
profilaktyczno-wychowawczego szkoły:
1.
2.
3.
4.

Straż Pożarna
Policja
Urząd Gminy w Czernichowie
Falochron- fundacja na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w szkole

