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Plan pracy wychowawczej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
DLA KLASY 3 e

NA ROK SZKOLNY 2001/2002
Opracowany przez mgr inż. Mariusza Kucharza

Oczekiwane postawy uczniów;
Odróżnianie dobra od zła – działanie zgodne z normami przyjętymi jako pozytywne i pożądane czyli:

� Szacunek dla drugiego człowieka, w tym ludzi starszych
� Empatia, chęć niesienia pomocy
� Szacunek dla zdrowia iżycia we wszystkich jej formach
� Poszanowanie pracy ludzkiej i jej wytworów
� Przedsiębiorczość i rozwój aspiracji edukacyjno-zawodowych
� Szanowanie swojej i cudzej własności
� Kultura osobista
� Praworządność, demokracja, tolerancja
� Samodzielność, odpowiedzialność, aktywność
� Szanowanie i ochrona przyrody
� Wrażliwość estetyczna
� Asertywność
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Cel główny Cele operacyjne Zadania Termin Odpowiedzialni
Aspekt personalny

Ponowne przypomnienie i
zapoznanie uczniów i rodziców z
zadaniami szkoły, wdrażanie do
świadomego stosowania
regulaminów oraz dokumentów
szkolnych

Przypomnienie uczniom i rodzicom na
zebraniach klasowych dokumentacji
szkolnej takiej jak:
WSO, podstawy każdego PSO, statut
szkoły, Szkolny Program
Wychowawczy,
regulamin matury,

Wrzesień
2001 r.
Październik
2001 r.

Wychowawca
mgr inż. Mariusz
Kucharz

Dążenie do osiągania przez
uczniów wyników w nauce
na miarę ich umiejętności
intelektualnych

Kształtowanie osobowości ucznia,
zwłaszcza takich cech jak:
Pracowitość, systematyczność,
dyscyplina, odpowiedzialność,
rzetelność

1. Wskazywanie pozytywnych
wzorców osobowych

2. Stosowanie pochwał aby pobudzić
pozytywną motywację do pracy

3. Dialog z uczniem,
wykorzystywanie różnych
momentów wychowawczych aby
ukazać mu jego talenty i
możliwości

4. Ścisły kontakt z rodzicami
5. Bieżąca współpraca z rodzicami
6. Obserwacja uczniów na lekcjach,

przerwach ( zwłaszcza podczas
dyżurów na przerwie), rozmowy z
nauczycielami, rodzicami,
uczniami.

7. Systematyczna analiza frekwencja
uczniów

8. Stałe rozmowy i kontakty na
płaszczyźnie przyjacielskiej z
uczniami i z rodzicami

Cały rok
szkolny

Wychowawca
mgr inż. Mariusz
Kucharz
oraz wszyscy
nauczyciele
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Kształtowanie umiejętności oceny i
samooceny uczniów.

1. Ocena możliwości uczniów,
wdrażanie uczniów do samooceny i
samokontroli, ocena wybranych
postaw uczniowskich oraz
przypadków pedagogicznych na
płaszczyźnie zachowań uczniów
klasy.

2. Wspólne omawianie bieżącego
życia klasy

3. Podsumowanie wyników nauczania
i współudział w ocenie z
zachowania

Cały rok
szkolny,
Lekcje
GDDW w
styczniu i
kwietniu,
Na bieżąco

Jak wyżej

Podjęcie działań profilaktycznych
dla wyrównania poziomu
wiadomości uczniów

1. Zbadanie poziomu intelektualnego
uczniów na podstawie
dokumentacji szkolnej, ankiety.

2. Zorganizowanie kół pomocy
koleżeńskiej w przygotowaniu do
Egzaminu Dojrzałości i Egzaminu
Zawodowego

Styczeń
kwiecień

Jak wyżej
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Kształtowanie umiejętności
komunikacji interpersonalnej,
wysłuchiwania innych, pracy
zespołowej, rozwiązywania
problemów

1. Tematy na godzinach do dyspozycji
wychowawcy:

• Komunikatywność jako
umiejętność kluczowa

• Umiejętność pracy w grupie
• Rozwiązywanie konfliktów
• Sposoby poprawiania pewności

siebie
• Ja jako członek społeczeństwa
• Sympatia, miłość, przyjaźń
2. Obserwacja uczniów i ich

zachowań podczas wycieczek
szkolnych i imprez klasowych i
szkolnych

3. Dyskusje nad postawami uczniów
dotyczącymi kontaktów
międzyludzkich – zachowanie na
Studniówce, na mszyśw.
poświęconej uczniom klas
maturalnych, w Bazylice na Górze
św. Anny oraz w kościele pw.
WszystkichŚwiętych, na rajdzie
turystycznym

4. Stałe rozmowy na tematy
interpersonalne w przerwach
lekcyjnych

5. Ścisły kontakt z wychowankami
poprzez wysłuchanie ich
problemów i próby rozwiązywania
konfliktów, metody pracy z
wychowankami pozwalające
uczniom podejmować decyzje

Cały rok Jak wyżej
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Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności ucznia za własne
zdrowie fizyczne i psychiczne

Wychowanie komunikacyjne
Przyczyny stresów i sposoby walki ze
stresem
Problem uzależnień
AIDS- choroba naszych czasów czy
patologia społeczna

Wrzesień
2001 r.
Styczeń/luty
2002
Marzec 2002
r.

wychowawcaWdrażanie młodzieży do
troski o własne zdrowie
fizyczne i psychiczne

Uświadamianie zagrożeń
wynikających z nałogów

Współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną i
pedagogiem szkolnym.
Poddanie wybranych uczniów
badaniom psychologiczno-
socjologicznym p uzgodnieniu z
rodzicami.
Udział w akcjach antynarkotykowych

Na bieżąco
Według
potrzeb

Wychowawca
mgr inż. Mariusz
Kucharz
Pedagog szkolny –
mgr Teresa
Głuszczyszyn

Aspekt środowiskowy
Przygotowanie uczniów do
kształtowania poprawnych
stosunków w rodzinie i otoczeniu

Tematy na GDDW:
• Konflikt pokoleń
• Rodzina jako podstawowa komórka

społeczna
• Wychowawcze oddziaływanie

współczesnej rodziny

Listopad 2001
r.
Luty 2002 r.

Wychowawca
mgr inż. Mariusz
Kucharz

Przygotowanie młodzieży
do obowiązków rodzinnych

Kształtowanie szacunku dla
odmienności płci i umiejętności
nawiązywania kontaktów

Tematy na GDDW:
• Rodzaje miłości
• Wybór współmałżonka

Na bieżąco Jak wyżej

Przygotowanie uczniów do
życia społecznego i
obywatelskiego

Kształtowanie wrażliwości na
krzywdę ludzi i zwierząt

1. Bezinteresowna praca w
terenowych oddziałach Caritasu

2. Zorganizowanie Mikołajek dla
dzieci z Państwowego Domu
Dziecka

3. Wysyłanie kartekświątecznych do
ludzi osamotnionych na terenie
miasta

Cały rok
szkolny
Grudzień
2001 r.
Marzec 2002
r.

Wychowawca
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Rozwijanie samorządności uczniów 1. Zorganizowanie pracy zespołu
klasowego poprzez wybór
samorządu klasowego i przydział
uczniom odpowiednich funkcji
społecznych

2. Zapoznanie uczniów z planem
działań wychowawczych na dany
rok szkolny, wspólne ustalenie
sposobów realizacji

3. Włączenie klasy wżycie
zbiorowości szkolnej przez udział
samorządu klasowego w pracy
samorządu szkolnego, realizację
zadań wynikających z planu pracy
samorządu

4. Udział w szkolnych imprezach:
• Dyskoteki
• Sprzątanieświata
• Studniówka
• Dzień Ziemi
• Dzień Wiosny
• Walentynki
• Szkolna Wigilia

Cały rok
Na bieżąco

Wychowawca
mgr inz. Mariusz
Kucharz
Opiekun
samorządu
szkolnego mgr
Wanda Nawrot
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Kształtowanie postaw
patriotycznych przez szacunek do
tradycji narodowej, rodzinnej i
szkolnej

1. Aktywne zorganizowanie imprez
klasowych:

• Wigilia klasowa
• Mikołajki
• Studniówka
2. Wzmianki na lekcji wychowawczej

na temat bieżących rocznic
historycznych

3. Wycieczka do Góryśw. Anny
4. Rajd rowerowy – turystyczny

szlakami turystycznymi naszego
powiatu

Według planu
imprez
klasowych

Wychowawca
klasy mgr inż.
Mariusz Kucharz
Samorząd klasowy

Kształtowanie postaw
proekologicznych

Tematy na GDDW:
1. Ochronaśrodowiska, a naszeżycie

codzienne
Udział w akcjachśrodowiskowych:
Dzień Ziemi
Sprzątanieświata

Według
kalendarza
szkolnego

Jak wyżej
mgr Beata Fortuna

Kształtowanie umiejętnosci
aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty antystresowe
Zorganizowanie spotkania ze Starostą
Powiatu
Tematy na GDDW:
• Uczeń a pracodawca
• Aktywne metody poszukiwania

pracy
• Praca nauka, przyszłość
• Aktywność ucznia w poszukiwaniu

pracy
•

Luty 2002r.
Marzec 2002
r.

Wychowawca
klasy
Starosta Powiatu

Przygotowanie ucznia do
elastycznego reagowania na
zmiany dokonujące się na
rynku pracy

Przygotowanie do dalszej nauki Spotkania z przedstawicielami
wyższych uczelni nt. przygotowania i
sposobu zdawania egzaminów
wstępnych

Luty
Marzec 2001
r.
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UWAGI


