PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania
Cele szczegółowe

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni
i termin

Promowanie
1. Wdrażanie do używania form
kulturalnego zachowania grzecznościowych
w szkole i poza szkołą.
i kulturalnego zachowania.

4.Poszanowanie mienia własnego
i wspólnego.



pogadanki na godzinach
wychowawczych
odwoływanie się do tekstów
literackich na lekcjach
zwracanie uwagi na kulturę
słowa uczniów
tworzenie kontraktów
z uczniami – ustalenie zasad
zachowania w szkole
adnotacje w zeszytach uwag
zachowań pozytywnych
i negatywnych
dbałość o sprzęt szkolny

5. Kształtowanie właściwych nawyków
zdrowotnych
i higienicznych.






spotkania z pielęgniarką
gazetki tematyczne
pogadanki
filmy edukacyjne

2. Dbałość o czystość języka polskiego,
unikanie wulgaryzmów.
3. Wdrażanie do przestrzegania norm
i reguł zachowania obowiązujących
w szkole.








Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Cały rok
Nauczyciele uczący
Cały rok
Wychowawcy
Cały rok

Nauczyciele uczący
Cały rok
Pielęgniarka szkolna
Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Cały rok

Rozwiązywanie
problemów
w twórczy sposób –
opanowanie
niezadowolenia i agresji.

1.Kształtowanie postaw
prospołecznych.



pogadanki na godzinach
wychowawczych

2. Ukazywanie zachowań
alternatywnych w sytuacjach
wyzwalających agresję (zachowania
asertywne).



Zajęcia integracyjne „Moja klasa
i ja” (ćwiczenie prawidłowych
relacji w sytuacjach
konfliktowych)
promowanie pozytywnych
postaw
zajęcia edukacyjne
pogadanki na godzinach
wychowawcze
praktyczna nauka przechodzenia
przez jezdnię
spotkanie z policjantem
zapoznanie z instrukcją
korzystania z boisk sportowych
i sal gimnastycznych
dyżury nauczycieli
próbne ewakuacje



Zachowanie
bezpieczeństwa w szkole
i poza szkołą.

3.Wdrażanie pozytywnych wartości
moralnych.




1. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym.



2.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego
korzystania z boiska.
4. Wdrażanie szkolnych procedur
postępowania w sytuacjach
kryzysowych.







Wychowawcy
Pedagog szkolny
Cały rok
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Pedagog
z Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej
Wrzesień
Wychowawcy
Cały rok
Nauczyciele nauczania
zintegrowanego
Wrzesień
Nauczyciele
wych.fizycznego
Wrzesień
Nauczyciele uczący
Dyrektor
Cały rok

Promocja zdrowia i ochrony środowiska
Cele szczegółowe
Kształtowanie nawyków
zdrowego stylu życia.

Kształtowanie
sprawności fizycznej
uczniów.

Zadania
1. Ukazywanie znaczenia zdrowego
stylu życia.

Sposoby realizacji

2. Wyrabianie nawyku dbałości
o zdrowie swoje i innych.







3. Kształtowanie umiejętności
racjonalnego i zdrowego odżywiania.




4. Przestrzeganie zasad BHP.



1. Wyrobienie świadomości,
że aktywność fizyczna jest
wyznacznikiem zdrowia.




2.Uczenie zasad właściwej rywalizacji
sportowej.

3. Wyrabianie prawidłowej postawy
ciała.






Odpowiedzialni i termin

pogadanki
projekty edukacyjne
apele promujące zdrowie
pogadanki
spotkania
z pielęgniarką szkolną
gazetki tematyczne
spotkania
z pielęgniarką szkolną

Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Cały rok

zapoznanie z regulaminami
obowiązującymi
w pracowniach i salach
wyjazdy na basen
sportowe zajęcia
pozalekcyjne
zawody sportowe
lekcje wychowania fizycznego

Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Wrzesień
Nauczyciele wych.fizycznego,
Wychowawcy
Cały rok

Kontrola prawidłowej
postawy uczniów

Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy
Cały rok
Wychowawcy
Pielęgniarka szkolna
Cały rok

Nauczyciele nauczania
zintegrowanego
Nauczyciele wych.fizycznego
Cały rok
Nauczyciele uczący
Cały rok

Popularyzacja wiedzy
o uzależnieniach.

1. Przekonanie o szkodliwości używek
(papierosy, alkohol, środki odurzające).






Kształtowanie postaw
proekologicznych.

2. Uświadomienie uczniom skutków
uzależnienia od Internetu, telefonu
komórkowego. komputera, telewizji.
1. Popularyzacja wiedzy
ekologicznej.






2. Kształtowanie wrażliwości na
estetykę otoczenia.







konkursy na temat
szkodliwości używek
lekcje wychowawcze
projekcja filmów
realizacja programu
profilaktycznego
realizacja programu
profilaktycznego
udział w akcjach: ,,Sprzątanie
świata” i „Dzień Ziemi”
udział w konkursach
ekologicznych
porządkowanie terenu wokół
szkoły
dbałość o rośliny zielone
w szkole i przed szkołą
organizacja lekcji w terenie
uświadamianie konieczności
segregacji odpadów
udział w konkursach
plastycznych
i fotograficznych o tematyce
ekologicznej

Pedagog szkolny
Wychowawcy
Nauczyciele uczący
Dyrektor
Cały rok
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Cały rok
Wychowawcy
Nauczyciele przyrody
Według kalendarza imprez

Wychowawcy
Nauczyciele przyrody
Nauczyciel plastyki
Pracownicy obsługi szkoły
Cały rok

Wytworzenie wspólnej płaszczyzny oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny
Cele szczegółowe
Aktywny udział rodziców
w życiu klasy
i szkoły.

Zadania

Sposoby realizacji

1. Zapoznawanie rodziców
z dokumentacją szkoły wypracowaną
przez Radę Pedagogiczną



2.Angażowanie rodziców do pracy na
rzecz szkoły i klasy.






Pedagogizacja rodziców.

3. Współpraca z instytucjami
wspomagającymi
wychowanie.



4. Stwarzanie uczniom równych szans
rozwoju intelektualnego i fizycznego.



1. Uświadamianie rodziców
w zakresie trudności wychowawczych
i niepowodzeń w nauce.





zapoznanie rodziców ze
Statutem Szkoły, Programem
wychowawczym, Planem
pracy szkoły i kryteriami
oceniania podczas zebrań
informacyjnych
pomoc w organizowaniu
imprez (zabawy, dyskoteki,
wycieczki)
działalność Rady Rodziców
udział rodziców
w uroczystościach szkolnych
spotkania z pracownikiem
poradni, kuratorem
sądowym, policją
udział uczniów w zajęciach
logopedycznych i
rewalidacyjnych
konsultacje i porady
pogadanki
spotkania ze specjalistami

Odpowiedzialni i termin
Dyrektor
Wychowawcy
Wrzesień

Dyrektor
Wychowawcy
Rada Rodziców
Cały rok

Wychowawcy
Pedagog szkolny
Cały rok
Logopeda
Pedagog szkolny
Cały rok
Pedagog szkolny
Wychowawcy
Cały rok

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej i europejskiej
Cele szczegółowe

Kształtowanie postaw
efektywnego
współdziałania
w zespole klasowym
i całej społeczności
szkolnej.

Wdrażanie uczniów
do samorządności.

Zadania

Sposoby realizacji

2. Kształtowanie zasad poprawnego
współżycia w grupie rówieśniczej
radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych.
3.Współtworzenie sprzyjającej
atmosfery w szkole.



4. Aranżowanie działań o charakterze
poznawczym, umożliwiającym
tworzenie dobrej atmosfery w klasie





1.Zapoznanie uczniów z rolą samorządu
w społeczności klasowej
i szkolnej.









2. Przygotowanie uczniów
do świadomego i aktywnego
uczestnictwa w życiu publicznym.
3.Organizacja życia kulturalnego
w szkole.





lekcje wychowawcze
i przedmiotowe
organizowanie zajęć
integrujących zespół klasowy
uroczyste obchody świąt
(Dzień Matki, Dzień Dziecka,
pierwszy Dzień Wiosny itp.)
wycieczki turystyczne
dyskoteki
lekcje uczące otwartości
i asertywnych zachowań
uczestnictwo w wyborach
do Samorządu Uczniowskiego
pogadanki na godzinach
wychowawczych
dyskusja na zebraniach
samorządu szkolnego
udział w akcjach
charytatywnych
organizacja imprez szkolnych

Odpowiedzialni i termin
Wychowawcy
Cały rok

Wychowawcy
Cały rok
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Cały rok
Opiekun Samorządu
Uczniowskiego
Cały rok

Nauczyciele uczący
Opiekun SU
Cały rok
Opiekun SU
Cały rok

Tworzenie
i kultywowanie tradycji
szkoły, regionu, państwa.

Kształtowanie
tożsamości narodowej
w świetle tożsamości
regionalnej.

Kształtowanie postawy
proeuropejskiej.

1. Wpajanie szacunku dla tradycji,
historii i symboli narodowych.




2. Nabywanie podstawowej wiedzy
o dziedzictwie kulturalnym narodu.




3. Organizowanie uroczystości
związanych ze świętami narodowymi.



1. Zapoznanie z elementarną wiedzą
na temat kultury narodowej
z uwzględnieniem naszego regionu.



2.Poznanie najbliższego regionu, jego
walorów przyrodniczych
i kulturowych.
1.Zapoznanie z głównymi informacjami
o Unii Europejskiej (kraje, symbole,
hymn Unii Europejskiej, ciekawostki).
2.Ukazywanie znaczenia znajomości
języków obcych w kontaktach
międzyludzkich.










lekcje wychowawcze
i przedmiotowe
organizacja „Tygodnia
polskiego”
poznanie dziejów przodków
uczestniczenie
w uroczystościach
związanych z obchodzeniem
świąt państwowych
udział w uroczystym apelu
z okazji rocznicy Święta
Niepodległości i Konstytucji
3 Maja
konkursy o tradycjach
i obyczajach regionalnych
pogadanki
gazetki tematyczne
wycieczki krajoznawcze

lekcje wychowawcze
i przedmiotowe
gazetki tematyczne
lekcje języka angielskiego
i niemieckiego;
organizacja Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej.

Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Listopad
Maj
Nauczyciele historii
Wychowawcy
Cały rok

Wychowawcy
Nauczyciel muzyki
Listopad
Maj
Nauczyciele uczący
Wychowawcy
Cały rok
Wychowawcy
Nauczyciele przyrody
Cały rok
Wychowawcy
Cały rok
Nauczyciele języka
angielskiego i niemieckiego
Cały rok

