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Plan pracy wychowawczej z uwzględnieniem tematyki
godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego w klasie III g

w roku szkolnym 2002/2003

Opracowano na podstawie:
- Statutu Szkoły
- Planu dydaktyczno – wychowawczego
- Programu wychowawczego
- Rozporządzenia MEN z dn. 19.04.1999. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów (ze zmianami w przepisach z dn. 21.03.2001.)

W planie uwzględniono realizację niektórych treści ścieżek edukacyjnych.

Zakłada się realizację tematów, których nie przewiduje plan, a które wynikną z aktualnych potrzeb, zainteresowań

wychowanków i sugestii rodziców.
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Współpraca z rodzicami
1. R e g u l a m i n

• rodzice opiniują, doradzają i wspierają działania wychowawcy i dyrektora szkoły
• uczestniczą w zebraniach ogólnych, spotkaniach indywidualnych z wychowawcą, „dniach otwartych” szkoły oraz

prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczych
• udzielają pomocy w organizowaniu wyjść, wycieczek i innych imprez szkolnych
• pomagają w urządzaniu pracowni, wykonują drobne remonty i naprawy
• wspierają materialnie szkołę poprzez wpłaty na Radę Rodziców
• systematycznie kontrolują postępy edukacyjne ucznia, każdorazowo usprawiedliwiają jego nieobecność w szkole
• kontaktują się z wychowawcą klasy w sprawach wychowawczych i dydaktycznych osobiście lub telefonicznie
• klasowa Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców klasy poprzez współpracę z Radą Rodziców szkoły
• rodzice zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach

2. K a l e n d a r z s p o t k ań

• wrzesień – przypomnienie treści podstawowych dokumentów szkoły (Statut, Program wychowawczy, WSO),
wstępne określenie kalendarza spotkań, zatwierdzenie planu wychowawczegopo zgłoszeniu uwag i propozycji

• październik – analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, rozwiązywanie spraw bieżących, „Egzamin gimnazjalny” –
referat da rodziców

• listopad – pedagogizacja rodziców „Narkomania iświadomość rodziców”, sprawy bieżące
• grudzień – rozmowy indywidualne z rodzicami – przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną na

koniec semestru, kontakt rodziców z nauczycielami przedmiotów
• styczeń – podsumowanie postępów edukacyjnych uczniów, wstępna diagnoza niepowodzeń szkolnych, poszukiwanie

optymalnych rozwiązań, pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wychowanków
• marzec– analiza ocen, pedagogizacja rodziców – referat na temat: „Zagrożenia wynikające z używania komputera w

świetle dotychczasowych badań”



• kwiecień – analiza postępów i osiągnięć edukacyjnych, powtórna diagnoza niepowodzeń szkolnych, sprawy związane
z wyborem przyszłej szkoły i Egzaminem Gimnazjalnym

• maj – rozmowy indywidualne z rodzicami – przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec
roku szkolnego, kontakt z Radą Rodziców – zorganizowanie „Zielonej Szkoły”

• czerwiec– podsumowanie rocznych postępów i osiągnięć uczniów, organizacja uroczystego zakończenia roku
szkolnego

Opracowała Anna Staszewska - Sagan


