WYCHOWAWCZY PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIERTOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wprowadzono do
programu zmiany.
Szczegółowe zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

CELE

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

I. Rozwijanie
samorządnej
działalności uczniów

1. Wybór samorządu klasowego i szkolnego.
2. Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego.
3. Współudział uczniów w organizacji, przebiegu imprez
i uroczystości szkolnych.
4. Realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji
wychowawcy.
5. Konsekwentne stosowanie się do reguł obowiązujących
w szkole.
6. Akcje charytatywne kierowane do uczniów i rodziców:
- zbiórka nakrętek,
- zbiórka baterii,
- pomoc schronisku dla zwierząt,
- szlachetna paczka,
- udział w akcji budowy pomnika Dzieci – Dzieciom.
1.Dwiczenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
parafraza.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w kierunku
budowania pozytywnej relacji z uczniem i rodzicem, w
celu wzmocnienia więzi ze środowiskiem szkolnym.
2. Trening asertywności na godzinach do dyspozycji
wychowawcy.
3. Realizacja treści edukacyjnych: lekcje biblioteczne

wychowawcy
opiekun SU
wychowawcy

IX/X
X
cały rok

wychowawcy

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok

opiekun SU

zgodnie z
harmonogramem

wychowawcy

cały rok

nauczyciele, pedagog

cały rok

II. Kształcenie
umiejętności
komunikowania się z
rówieśnikami,
dorosłymi oraz
niepełnosprawnymi.

cały rok

UWAGI

(elementy biblioterapii), wychowanie do życia w
rodzinie.
4. Realizacja programów rówieśniczych, takich jak pomoc
koleżeoska w nauce.
5. Zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,
poprzez współpracę w zespołach nauczycielskich (np.
dostosowanie wym. edu.)

nauczyciel – bibliotekarz i
WDŻ

III. Wdrażanie do
planowania
własnych działao i
przewidywania ich
skutków.

1. Podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji
wychowawcy.
2. Organizowanie spotkao z przedstawicielami niektórych
zawodów¸ np. z policjantem, pielęgniarką, leśnikiem,
strażakiem.

wychowawcy

cały rok

wychowawca świetlicy
dyrektor

cały rok
XI, IV, V

IV. Kształtowanie
postaw
ekologicznych i
prozdrowotnych.

1. Kontynuacja programu „Owoce w szkole” dla kl. I – III.
2. Kontynuacja programu „Szklanka mleka” dla kl. I – VI.
3. Udział w konkursach i akcjach ekologicznych:
- zbieranie surowców wtórnych (baterii),
- gazetki ścienne o zwierzętach i roślinach zagrożone
wyginięciem oraz zagrożeniach płynących z
zanieczyszczenia środowiskiem
- akcja Sprzątania Świata,
- udział w konkursach plastycznych,
- organizacja Dnia Sportu,
- organizowanie wycieczek krajoznawczych- Lanckorona,
- udział w programie zdrowotnym – „Zdrowe odżywianie i
aktywny tryb życia”
- spotkanie z pielęgniarką,
- tworzenie relacji z uczniem opartej na życzliwości,
zrozumieniu w celu osiągnięcia sukcesu każdego dziecka
w środowisku szkolnym.

dyrektor
dyrektor
J. Gorączko

X–V
X–V

wychowawcy

IX
cały rok
VI
IX – VI

Promowanie
zdrowego stylu życia
wśród dzieci i
młodzieży, rodziców
i nauczycieli.
Tworzenie
warunków do
prawidłowego
rozwoju
emocjonalnego i
społecznego
uczniów.

- współpraca ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

Pedagog szkolny

nauczycielewych. fiz.

dyrektor

X

Nauczyciel przyrody oraz
wychowania fizycznego,
Wychowawcy, pedagog
szkolny

IV

w Myślenicach (obchody Światowego Dnia
Rzucania Palenia, Światowego Dnia Zdrowia i
innych wg potrzeb).
V. Upowszechnienie
atrakcyjnych form
spędzania wolnego
czasu jako
alternatywa do
zachowao
ryzykownych.

1. Wspólne wyjścia do kina, teatru.
2. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
3. Zwrócenie uwagi na negatywny wpływ długotrwałego
oglądania telewizji, udziału w grach komputerowych.
4. Wskazanie na korzyści płynące z uprawiania sportu.
5. Ustalenie zasad właściwego zachowania się nad wodą,
w lesie, w górach.

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

VI. Podtrzymywanie
tradycji naszego
regionu.

1. Udział w gminnych konkursach:
- plastyczny: bożonarodzeniowy i wielkanocny,
2. Przygotowanie jasełek bożonarodzeniowych.
3. Zwiedzenie Izby Regionalnej w Sułkowicach.
4. Poznawanie historii naszego regionu – Lanckorona.

wychowawcy
J. Gorączko
B. Góralczyk

cały rok
XII i IV
XII

VII. Wyrabianie
tożsamości
narodowej.

VIII. Obchody dnia
patrona.

IX. Bezpieczeostwo.

1. Przygotowanie i udział w apelu z okazji 11. listopada.
2. Udział delegacji szkoły w gminnych obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości.
3. Przygotowanie gazetek klasowych.
4. Udział w gminnych obchodach Święta 3. Maja.
5. Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza
w Biertowicach.
1. Stałe kąciki w klasach.
2. Dzieo patrona:
- apel związany z Korczakiem,
- rozgrywki sportowe – o Berło Króla Maciusia;
- konkurs gminny o patronie.
1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego
korzystania z urządzeo w ogrodzie szkolnym i na placu

Wychowawcy klas
J. Gorączko
B. Moskała
opiekun SU i sztandaru
szkoły
wychowawcy
dyrektor
kl. I-III, przedszkole

XI
XI
XI i V
X/XI

wychowawcy

cały rok

klasy I – III
nauczyciele: T. Trzebooski, J.
Kaźnica
wychowawcy
nauczyciele: T. Trzebooski, J.
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zabaw.
2. Poznanie 5. zasad bezpiecznego poruszania sie po
jezdni.
3. Zapoznanie z przepisami o ruchu dla pieszych.
4. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową (dla
uczniów po ukooczeniu 10 r.ż.)
5. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego
korzystania z urządzeo w gospodarstwie.
6. Spotkanie z policjantami – prelekcja o bezpieczeostwie
w sieci
7. Zapoznanie się z zagrożeniami wynikającym z
używaniem dopalaczy , alkoholu, nikotyny.
8. Zapewnienia bezpiecznych warunków do pracy i nauki
każdej osobie w szkole poprzez pogłębianie wiedzy w
zakresie pierwszej pomocy.
9.Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania ucznia ze
specjalnymi potrzebami.
10. Ewaluacja przeciwpożarowa.

Kaźnica
wychowawcy kl. I – III

IX

J. Gorączko
dyrektor

I półrocze
V/VI

wychowawcy

V

dyrektor

II

wychowawcy klas

IX – XI
cały rok

IX/X
Dyrektor, J. Gorączko

X. Współpraca ze
środowiskiem.
Kreowanie
zdrowego,
bezpiecznego,
otwartego i
przyjaznego
środowiska szkoły.

1. Powołanie Rad Klasowych i Rady Rodziców.
2. Zorganizowanie wspólnych imprez, zwiększenie roli
rodzica podczas przygotowania uroczystości, imprez:
- Mikołajek (spotkanie z Mikołajem klas II –III),
- jasełek,
- Dnia Babci i Dziadka,
- Pierwszego Dnia Wiosny,
- Drogi Krzyżowej,
- Dzieo Rodziców
- Akcja ,, Całą Polska czyta dzieciom” zaangażowanie
rodziców w czytanie przedszkolakom,
- konkursy dla dzieci i rodziców.

wychowawcy

IX

wychowawcy kl. I – III
B. Góralczyk, E. Zakrzewska
J. Kuczyoska wych.
przedszkola
wychowawcy
ks. J. Budzoo, B. Góralczyk
wychowawcy, nauczyciele,
dyrektor
dyrektor

XII
I
I
III
IV
VI
cały rok

XI. Wolontariat.

3. Prowadzenie dodatkowych zajęd dla dzieci zgodnie z
rozpoznanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
4. Współpraca z podmiotami, które wspierają działalnośd
szkoły w środowisku lokalnym (OPS, Klub Kuźnia,
świetlica środowiskowa, Urząd Gminy, policja itp.).
1. Organizowanie kiermaszów bożonarodzeniowego
i wielkanocnego z przeznaczeniem na rzecz
uczniów.
2. Zachęcanie uczniów do pomocy potrzebującym.

nauczyciele

I - VI

nauczyciele

Cały rok

