
PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W NOWYM TOMY ŚLU

DZIAŁ
PROBLEMATYKA

ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI

Organizacja zespołu
klasowego

• Zapoznanie z zespołem klasowym.

• Wybór samorządu klasowego.

• Przydział obowiązków- dyżury w klasie, gazetkiścienne,
opieka nad kwiatami.

• Tematyka godzin wychowawczych – sondaż.

• Troska o estetyczny wygląd klasy.

• Troska o gazetkę klasową.

• Prawa i obowiązki ucznia- zapoznanie ze statutem
i regulaminem szkoły.

• Zapoznanie z regulaminem wystawiania ocen z zachowania.

• Planowanie imprez klasowych i wycieczek szkolnych.

• Planowanie udziału w akcjach na rzeczśrodowiska.
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Współpraca
z rodzicami

• Wybór trójki klasowej.

• Przekazanie informacji o wymaganiach w zakresie nauki i
pracy wychowawczej.

• Organizacja zebrań z rodzicami ( wywiadówki,środy
konsultacyjne)-wymiana informacji o postępach w nauce i
zachowaniu.

• Zapoznanie z prawem szkolnym (Statutem Szkoły,
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania).

• Ustalenie sposobów kontaktowania się ( telefony, dzienniczki
ucznia ).

• Pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych i
wycieczek.

• Pomoc rodziców w urządzaniu sali lekcyjnej.

• Udział rodziców w sprawowaniu opieki podczas zabaw
klasowych, szkolnych dyskotek.

• Elementy pedagogizacji rodziców.

• Pomoc rodziców w kształtowaniu właściwych postaw i
właściwego stosunku do nauki- wspólne rozwiązywanie
problemów wychowawczych.
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Wdrażanie do
obowiązków szkolnych

• Bieżąca kontrola pracy ucznia.

• Analizowanie przyczyn niepowodzeń i podejmowanie
środków zaradczych.

• Stała kontrola czytelnictwa.

• Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce
i zachowaniu, tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej.

• Organizowanie dyżurów w klasie; uczenie odpowiedzialności
za pomieszczenia, sprzęt, rośliny; dekoracja klasy.

• Przygotowanie uczniów uzdolnionych do udziału
w różnorodnych konkursach klasowych i szkolnych.

• Aktywna praca w kołach zainteresowań i Samorządzie
Szkolnym.
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Uczestnictwo w
kulturze

• Zapoznanie uczniów z kulturą życia codziennego, zasadami
życia towarzyskiego.

• Uczestnictwo w seansach filmowych, koncertach, wystawach.

• Zwiedzanie zabytków kultury ( wycieczki ).

• Organizowanie spotkań klasowych ( Dzień Chłopca,
Andrzejki, Wigilia klasowa, Dzień Dziecka ).
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• Udział w imprezach ogólnoszkolnych ( uroczystości,
konkursy, dyskoteki )

• Udział w imprezachśrodowiskowych ( Jarmark Chmielo-
Wikliniarski )
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Wychowanie moralno-
społeczne

• Tworzenie atmosferyżyczliwości i przyjaźni oraz ustalenie
jednolitych norm i ocen postępowania.

• Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach- agresja, asertywność.

• Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy,
szkoły i środowiska.

• Kształtowanie nawyków rzetelnej pracy.

• Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach
międzyludzkich.

• Kształtowanie umiejętności samooceny.

• Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.

• Rozwijanie zainteresowań uczniów.

• Kształtowanie poczucia godności, i wolności osobistej.

• Kształtowanie postaw tolerancji i wrażliwości społecznej.
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Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych

• Znajomość i wdrażanie wżycie zasad bezpieczeństwa w
szkole, w drodze i w domu.

• Umiejętność organizacji czasu wolnego, aktywny
wypoczynek.

• Profilaktyka i szkodliwość nałogów.

• Związek odżywiania z funkcjonowaniem organizmu.

• Wdrożenie uczniów do dbania o higienę osobistą.

• Promowanie zdrowego stylużycia na lekcjach, imprezach,
wycieczkach szkolnych.

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

• Współpraca z pielęgniarką szkolną,
- badania i pomiary wskaźników rozwojowych
- przeglądy czystości.
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Bezpieczne zachowanie
w szkole oraz drodze
do i ze szkoły

• Bezpieczne poruszanie się po drogach, umiejętność
korzystania z zasad ruchu drogowego.

• Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w
szkole ( również w czasie przerw, wycieczek i uroczystości
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Kształtowanie
postaw
proekologicznych

szkolnych ).

• Udział w akcjach „Sprzątanieświata”.

• Wdrożenie do współodpowiedzialności za stanśrodowiska
naturalnego.

• Ochrona najbliższegośrodowiska- konieczność zachowania
czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach
użyteczności publicznej.

• Umiejętność łączenia wiedzy ekologicznej z praktyką.

• Kształtowanieżyczliwego stosunku do zwierząt.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

• Uczulenie na właściwe wykorzystanie i przeznaczenie
odpadów- segregacja.

• Konkursy ekologiczne klasowe i szkolne.

• Uwrażliwienie na piękno przyrody.
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Kształtowanie
postaw patriotycznych
i obywatelskich

• Rozwijanie poczucia więzi narodowej i szacunku do tradycji
oraz symboli narodowych.
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• Poznawanie miejsc pamięci oraz upamiętniających je
wydarzeń.

• Postać patronki szkoły.

• Poznawanie elementów dziejów.

• Ludzie związani z historią.

• Obchodyświąt zgodnie z kalendarzem imprez.

• Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o swoim regionie.

• Ukazanie Polski na arenie międzynarodowej.

• Wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra.

• Właściwe zachowanie się podczas Hymnu Państwowego.
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Wspieranie dzieci
z rodzin
środowiskowo
zaniedbanych

• Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących
zaniedbaniaśrodowiskowe.

• Organizowanie pomocy finansowej i materialnej
- pozyskiwanie bezpłatnych podręczników i odzieży
- dofinansowanie udziału w imprezach kulturalnych.

• Współpraca z radą rodziców, pedagogiem szkolnym,
psychologiem, samorządem klasowym i szkolnym.
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