Plan pracy wychowawczej
Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.
Rok szkolny 2016/2017
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I. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Zadania

Metody

Osoby odpowiedzialne

Termin

Ewaluacja

Doskonalenie
umiejętności
komunikowania się.

Lekcje wychowawcze
kształcące umiejętności
skutecznego porozumiewania
się, zachowań asertywnych.

Wychowawcy, dyrektor,
zespół wychowawczy.

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Wzmacnianie
poczucia własnej
wartości ucznia.
Podkreślenie wartości
każdego człowieka.

Lekcje wychowawcze budujące
wzajemne zaufanie i rozwijanie
empatii.

Wychowawcy, dyrektor,
zespół wychowawczy.

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach i radzenia
sobie ze stresem.

Zajęcia wyrównawcze,
Wychowawcy, dyrektor,
dostosowanie wymagań do
zespół wychowawczy,
możliwości ucznia, zajęcia
zespoły przedmiotowe.
dodatkowe w świetlicy szkolnej.

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Zapobieganie agresji i Lekcje wychowawcze
przemocy w tym
cyberprzemocy

Wychowawcy, dyrektor,
zespół wychowawczy.
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Uwagi

Rozwijanie postaw
empatycznych wobec
innychniepełnosprawnych,
chorych, słabszych

Lekcje wychowawcze budujące
wzajemne zaufanie i rozwijanie
empatii.

Wychowawcy, dyrektor,
zespół wychowawczy.
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Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

II. Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych.
Zadania

Metody

Osoby odpowiedzialne

Termin

Ewaluacja

Kształtowanie
umiejętności
kulturalnego
zachowania się.
Rozwijanie
zainteresowań,
poznawanie
ciekawych zawodów

Lekcje wychowawcze, ocena
zachowania, ćwiczenie
asertywności, zajęcia
integracyjne wycieczki.
lekcje wychowawcze, koła
zainteresowań i zajęcia
pozalekcyjne.

Wychowawcy, dyrektor

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Wychowawcy, zespoły
przedmiotowe, osoby
odpowiedzialne za
realizację ścieżek.

Cały rok
szkolny.

Kształtowanie
szacunku dla własnego
państwa, symboli
narodowych,
religijnych oraz
pamiątek
historycznych.
Na czym polega
współczesny
patriotyzm?
Kształtowanie postaw
etycznych, szacunku
wobec innych osób,

Akademie, wycieczki, muzea,
lekcje wychowawcze, koła
zainteresowań i zajęcia
pozalekcyjne

Wychowawcy,
Samorządy Uczniowskie.

Według
szkolnego planu
uroczystości
szkolnych i
wycieczek.

lekcje wychowawcze,
koła zainteresowań i
zajęcia pozalekcyjne
działalności kół i zajęć
pozalekcyjnych.
Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego
sprawozdania z realizacji
planu wycieczek i
akademii.

Lekcje wychowawcze, udział w Wychowawcy, dyrektor,
uroczystościach szkolnych np.
nauczyciele religii.
spotkania opłatkowe,
4

Cały rok
szkolny.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego.

Uwagi

kultur i religii.

rekolekcje, jasełka.

Kształtowanie
postawy szacunku do
samego siebie, rodziny
i środowiska.

Lekcje wychowawcze,
realizacja programu
„Wychowanie do życia w
rodzinie”.

Wychowawcy, katecheci

Cały rok
szkolny.

lekcje wychowawcze,
koła zainteresowań i
zajęcia pozalekcyjne

III. Współpraca z rodzicami. Opieka nad dzieckiem i jego rodziną.

Zadania

Metody

Zapoznanie rodziców
z przyczynami
niepowodzeń
szkolnych i sposobami
pracy z dzieckiem w
domu.

Spotkania z rodzicami.
Zapoznanie rodziców i uczniów
ze Statutem Szkoły. Współpraca
z Powiatowym Centrum
Pomocy PsychologicznoPedagogicznej. Lekcje otwarte,
warsztaty dla rodziców.
Spotkania z rodzicami mające
na celu kształtowanie
prawidłowych postaw rodziców
wobec dzieci. Wywiady
środowiskowe. Współpraca z

Niesienie pomocy
potrzebującym
uczniom oraz ich
rodzinom.

Osoby odpowiedzialne

Termin

Ewaluacja

Wychowawcy, dyrektor.

Wrzesień,
październik.
Cały rok.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Wychowawcy, dyrektor,
Komisja do Spraw
Pomocy Materialnej,
Samorząd Uczniowski,
nauczyciele, nauczyciele
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Cały rok.

Zapisy w e-dzienniku,
sprawozdania zespołu
wychowawczego

Uwagi

instytucjami opiekującymi się
świetlicy, Rada Rodziców
rodzinami w trudnej sytuacji
(GOPS, MOPS, Rada
Rodziców, Parafia, osoby
prywatne, Urząd Miasta).
 Stypendia
 Obiady
 Podręczniki
 Paczki świąteczne.
 Zajęcia pozalekcyjne
 Popołudniowe zajęcia w
świetlicy szkolnej
Dostarczanie
informacji o
przyczynach i
skutkach uzależnień
oraz instytucjach
udzielających pomocy.
Angażowanie
rodziców do udziału w
życiu szkoły.

Podkreślanie wartości
rodziny

Spotkania z rodzicami oraz ze
specjalistami zajmującymi się
uzależnieniami.

Wychowawcy, dyrektor,
Zespół Wychowawczy,
Samorząd Uczniowski.,
Rada Rodziców

Cały rok.

Sprawozdania w-ce
dyrektor ds. op-wych i
Zespołu
Wychowawczego.

Pomoc przy przygotowaniach
uczniów kl. I Szkoły
Podstawowej do ślubowania,
imprez integracyjny ch.
Współpraca przy organizacji
imprez szkolnych, klasowych,
wycieczek oraz innych akcji
organizowanych przez szkołę.
Pomoc przy pracach
remontowych. Współpraca z
Radą Rodziców przy tworzeniu
Programu Wychowawczego
Szkoły, Programu Profilaktyki
oraz wprowadzaniu zmian do
innych dokumentów.
Spotkania z rodzicami, lekcje
wychowawcze, konkursy i
imprezy szkolne

Wychowawcy, dyrektor,
Zespół Wychowawczy,
Samorząd Uczniowski,
Rada Rodziców.

Cały rok.

Sprawozdania w-ce
dyrektor ,Zespołu
Wychowawczego.

Wychowawcy, dyrektor,
Zespół Wychowawczy,
Samorząd Uczniowski,
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Pozaszkolna
współpraca z
rodzicami, dziećmi i
młodzieżą.

Współpraca z rodzicami w
ramach klubów sportowychwyjazdy, zawody, obozy
szkoleniowe

Rada Rodziców
Prezesi klubów oraz
zespół nauczycieli
wychowania fizycznego,
Rada Rodziców

Cały rok.

Sprawozdania zespołu
nauczycieli wychowania
fizycznego

IV. Promocja Szkoły.
Zadania

Prezentacja dorobku
Szkoły w środowisku
lokalnym.

Prezentacja oferty
szkoły w środowisku
lokalnym.
Dbanie o estetykę
szkoły i jej otoczenia

Metody
Udział uczniów w
międzyszkolnych konkursach,
zawodach sportowych,
jasełkach, imprezach miejskich,
akcjach charytatywnych. Udział
uczniów w pielgrzymkach,
zawodach i wycieczkach.
Organizacja wystaw prac
uczniów. Udział w lokalnych
programach radiowych i
telewizyjnych. Prezentacja
Szkoły w Internecie.
Spotkania z rodzicami i
uczniami innych szkół.
Uaktualnianie strony
internetowej Szkoły.
Uaktualnianie gazetek, gablot.
Dbanie o wystrój klas i

Osoby odpowiedzialne

Termin

Ewaluacja

Dyrekcja Szkoły, Zespól
Promujący Szkołę,
nauczyciele., Samorząd
Uczniowski.

Cały rok.

Dyrekcja Szkoły, Zespól
Promujący Szkołę,
nauczyciele, Samorząd
Uczniowski.
Dyrekcja Szkoły,
wychowawcy, Samorząd
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Cały rok,
Sprawozdania Zespołu
szczególnie luty- Promującego Szkołę.
kwiecień
Cały rok.

Sprawozdania z
konkursów, imprez,
wystaw. Kronika Szkoły
papierowa i na stronie
www szkoły.

Podsumowanie pracy.
Zapisy w e-dziennikach.

Uwagi

korytarzy oraz o zieleń w
szkole.

Uczniowski., Rada
Rodziców

V. Frekwencja oraz zapobieganie absencji uczniów.
Zadania

Poprawa frekwencji
uczniów.

Motywowanie
uczniów do
systematycznej pracy.

Metody
Ścisła współpraca z rodzicami.
Systematyczne i konsekwentne
rozliczanie z nieobecności.
Informowanie rodzica o
nieobecności w szkole uczniapo 1 dniu nieusprawiedliwionej
nieobecności w szkole. W LO
po 3 dniach.
Lekcje wychowawcze.
Indywidualne rozmowy z
uczniem. Korzystanie z
księgozbioru, filmów
edukacyjnych, pracowni
komputerowo-internetowej.
Zachęcanie dobrych uczniów do
pomocy słabszym. Nagradzanie

Osoby odpowiedzialne

Termin

Wychowawcy, Zespół
Cały rok.
Wychowawczy, Samorząd
Uczniowski, Dyrekcja.

Wychowawcy, dyrektor,
Zespół Wychowawczy,
Samorząd Uczniowski.
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Cały rok.

Ewaluacja

Sprawozdania
wychowawców, w-ce
dyrektor d/s op-wych i
Zespołu
Wychowawczego.
Diagnoza i kontrola edzienników.
Sprawozdania Zespołu
Wychowawczego. Zapisy
w e- dziennikach.

Uwagi

uczniów oraz klas o najwyższej
frekwencji .

VI. Działania związane z promocją zdrowia.
Zadania

Metody

Kształtowanie postaw
pro zdrowotnych.

Udział uczniów w zawodach ,
meczach, treningach. Realizacja
godzin WF na pływalni
miejskiej. Apele i konkursy
poświęcone profilaktyce
zdrowotnej. Nauka zasad
bezpieczeństwa, zasad
udzielania pierwszej pomocy
Realizacja prozdrowotnych
programów profilaktycznych.
Organizacja kolejnego festynu
„ Mamo, tato baw się razem ze
mną”.
Zapewnienie w szkole
warunków zdrowotnohigienicznych. Przeglądy
czystości. Współpraca z
pielęgniarką szkolną.
Udział uczniów w lekcjach
wychowawczych, spotkaniach
ze specjalistami w celu
zapobiegania otyłości dbania o

Kształtowanie
prawidłowych
nawyków zdrowotnohigienicznych.

Osoby odpowiedzialne

Termin

Ewaluacja

Wychowawcy, dyrektor,
Zespół Wychowawczy,
Zespół Ds. Promocji
Zdrowia, Samorząd
Uczniowski.

Cały rok.

Sprawozdania Zespołu
Ds. Promocji Zdrowia i
Zespołu
Wychowawczego. Zapisy
w dziennikach
lekcyjnych.

Dyrekcja, pielęgniarka
szkolna, wychowawcy
klas

Cały rok.

Sprawozdania z
programów profilaktyki
zdrowia, zapisy w edziennikach
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Uwagi

zdrowie.
Wdrażanie do
Lekcje wychowawcze. Lekcje
Wychowawcy,
Cały rok.
aktywnego działania
biologii, przyrody, wychowania nauczyciele, Samorząd
na rzecz poprawy
fizycznego. Programy
Uczniowski.
własnego zdrowia.
profilaktyczne. Pozalekcyjne
zajęcia sportowe.
Opracował zespół : D.T. Karpinska, T. G.Gorajewska, B. Florczyk, A. K.Dobkowska
Ełk, dnia 07.09.2016 r.
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Sprawozdania Zespołu
Wychowawczego. Zapisy
w e-dziennikach

