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Wychowawca: Beata Grabowska

Dział Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

I

Zorganizowanie

pracy zespołu

klasowego

1. Ustalenie planu pracy wychowawczej

i adekwatnych form realizacji.

2. Wybranie samorządu klasowego i przydzielenie

obowiązków.

3. Ubezpieczenie uczniów.

4. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią oraz

w czasie wolnym od nauki  (np. bezpieczne

wakacje)

5. Przypomnienie treści Statutu Szkoły,

Wewnątrzszkolenego Systemu Oceniania.

wrzesień

cały rok

czerwiec

wrzesień

wychowawca

uczniowie

II

Nauka

1. Rywalizacja w nauce ( w pozytywnym znaczeniu).

2. Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,

pogłębiania indywidualnych zainteresowań.

3. Aktywizowanie uczniów do brania udziału

w konkursach wiedzowych.

4. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce:

a. skierowanie ich na zajęcia zespołów

wyrównawczych.

b. Zorganizowanie samopomocy

koleżeńskiej.

5. Wpajanie uznania dla sumiennej, rzetelnej nauki

i pracy.

6. Propagowanie czytelnictwa pod hasłem „Książka

naszym wiernym przyjacielem”.

cały rok

IX / X

cały rok

nauczyciel

nauczyciel



7. Budzenie uczuć patriotycznych, emocjonalnego

stosunku do ojczyzny.

8. Kształtowanie szacunku dla bohaterstwa i

ofiarności Polaków.

9. Miejsca pamięci narodowej i wydarzenia, które

je upamiętniają (kult zmarłych).

10. Zdobywanie wiedzy o współczesnej Polsce,

o współczesnym świecie.

na lekcjach

j. polskiego,

historii,

w czasie

wycieczek

szkolnych,

rajdów,

akademii

cały rok

nauczyciel

uczniowie

i nauczyciel

III

Praca społecznie

użyteczna

1. Całoroczna opieka nad klasopracownią

polonistyczną.

2. Prace porządkowe na terenie patronackim oraz

na wyznaczonych miejscach   w ramach akcji

ekologicznej: „Sprzątanie świata”.

3. Działalność społeczna na rzecz szkoły.

4. Pomoc ludziom starszym i samotnym.

5. Udział uczniów w uroczystościach, imprezach

szkolnych i klasowych, np. Dzień Chłopaka,

Święto Edukacji, Narodowe Święto

Niepodległości, „andrzejki”, „mikołajki”,

Tydzień Kultury Języka, Dzień Teatru,

Konstytucja 3 maja, Dni Europy.

6. Aktywizowanie dzieci do działalności

w organizacjach szkolnych, np. SSz, PCK, LOP,

SKKT.

cały rok

doraźnie

cały rok

nauczyciel

i uczniowie

uczniowie

uczniowie

i nauczyciel

IV

Kultura – jako

miernik warto ści

każdego

człowieka

1. Kształtowanie umiejętności kulturalnego

zachowania się wobec ludzi starszych

i rówieśników.

2. Umiejętność pozytywnego zachowania się

w towarzystwie w czasie uroczystości

klasowych (wieczorki, dyskoteki); integrowanie

młodzieży.

3. Właściwe zachowanie w sytuacjach stresowych

i konfliktowych.

4. Dbanie o higieniczny wygląd uczniów.

cały rok nauczyciel

uczniowie,

wychowawca

rodzice

nauczyciel,

higienistka,

uczniowie



V

Edukacja

ekologiczna

1. Udział klasy w akademii z okazji Dnia Ziemi.

2. Troska o ochronę środowiska naturalnego

(włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”).

3. Wpajanie życzliwego stosunku do zwierząt.

4. Rozszerzenie zainteresowań tematyką

przyrodniczą.

kwiecień

cały rok

na lekcjach

biologii

nauczyciel,

uczniowie

VI

Edukacja

prozdrowotna

1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii

społecznej (alkoholizm, palenie tytoniu,

narkomania, lekomania); preferowanie

zdrowego stylu życia.

2. Współpraca z lekarzem i higienistką.

3. Prelekcja o tematyce zdrowotnej, np. W jaki

sposób należy dbać o higienę ciała i umysłu ?

4. Kontakt z pedagogiem szkolnym.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną (przestrzeganie zaleceń

psychologów).

cały rok

na wybranych

g.d.d.w.

cały rok

nauczyciel,

pedagog, lekarz

higienistka

wychowawca

VII

Sport i turystyka

1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach

sportowych.

2. Organizowanie wycieczek turystyczno –

krajoznawczych.

3. Udział w szkolnym rajdzie.

4. Podkreślenie ważności czynnego wypoczynku

dla zdrowia i rozwoju psychologicznego

młodzieży.

cały rok

wrzesień

maj

czerwiec

uczniowie

nauczyciel

wychowania

fizycznego

wychowawca



VIII

Preorientacja

zawodowa

1. Rozbudzanie ambicji uczniów co do wyboru

zawodu.

2. Prezentacja ciekawych zawodów (wymagane

wykształcenie, właściwe predyspozycje,

zapotrzebowanie społeczne, itp.).

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

na

wybranych

g.d.d.w.

nauczyciel

uczniowie

IX

Wychowanie

 do życia

prospołecznego

oraz

prorodzinnego

1. Postrzeganie siebie, rozumienie swoich uczuć,

empatia: uczestnictwo w grupie rówieśników

oraz funkcjonowanie w rodzinie.

a. Nasze sympatie i przyjaźnie.

b. Prawa i obowiązki przyjaciół.

c. Praca oraz obowiązki członków rodziny.

2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie

z problemami rodzinnymi.

3. Kształtowanie postaw życzliwości i optymizmu,

szukania pozytywnych cech w każdym

człowieku.

na wybranych

g.d.d.w.

na lekcjach

w.d.ż.

wychowawca

uczniowie

higienistka

nauczyciel

X

Współpraca

 z rodzicami

1. Wybór Rady Klasowej rodziców.

2. Kontakty zbiorowe  i indywidualne z rodzicami.

3. Włączanie rodziców do pracy wychowawczej.

4. Aktywizowanie ich do działalności na rzecz

szkoły.

5. Odwiedziny w domu ucznia celem poznania

sytuacji rodzinnej, warunków materialnych.

6. Pedagogizacja rodziców.

wrzesień

cały rok

w razie

potrzeby

wychowawca

wychowawca

pedagog

Opracowała:

Beata Grabowska




