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ZAŁOŻENIA PLANU

Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego,
społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.

I. Tworzenie mikrosystemu wychowawczego:
1. Kształtowanie w uczniach wysokiego poziomu kultury osobistej.
2. Nauka samorządności poprzez pełnienie różnorodnych ról społecznych.
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, słowa.
4. Kształtowanie umiejętności współdziałania, współpracy, porozumiewania się.
5. Kreowanie sytuacji rozwijających w uczniu wszystkie sfery jego osobowości.
6. Umiejętność współpracy z rodzicami, dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym.

II.

Diagnozowanie środowiska wychowawczego:
1. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej sytuację rodzinną uczniów, ich zainteresowania i potrzeby
rozwojowe.
2. Kontaktowanie się z pedagogami gimnazjów do których uczęszczali uczniowie klas pierwszych.
3. Organizowanie indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami.
4. Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mających
trudności edukacyjne (zapisy w dzienniku lekcyjnym ).
5. Doradzanie rodzicom kierowania na badania uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami
emocjonalnymi.
6. Systematyczna współpraca z rodzicami.
7. Pedagogizacja rodziców.

III.

Metody i formy pracy:
 ,,burza mózgów”,
 dyskusja, pogadanka,
 rozmowa kierowana,
 prezentacja,
 referat, wykład,
 praca z tekstem,
 praca w grupie.
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IV.

Kryteria sukcesu:
1. Rozwinięcie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
2. Pokonywanie stresu.
3. Umiejętność rzetelnej samooceny.
4. Dzielenie się doświadczeniami związanymi z różnymi sposobami uczenia się.
5. Umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.
6. Systematyczna współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym.
7. Harmonijny rozwój osobowości ucznia.
8. Właściwy stosunek uczniów do nauki, szkoły.

Opracowany plan pracy wychowawczej jest zgodny ze:
 Statutem Szkoły,
 Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym,
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TEMAT JEDNOSTKI
LEKCYJNEJ
1. Poznajemy się, poznajemy
szkołę. Zajęcia integracyjnoadaptacyjne.

DZIAŁANIA

FORMY
REALIZACJI

PROWADZĄCY
TERMIN
REALIZACJI

Kształtowanie
umiejętności
porozumiewania się
przy pierwszych
kontaktach.
Kształtowanie
umiejętności
integracji w grupie.
Analiza
dokumentów,
ankieta
diagnozująca dla
uczniów, wybory
demokratyczne

pogadanka,
ćwiczenia i zabawy
integracyjne

wychowawca,
pedagog
Wrzesień

Pogadanka, badanie
ankietowe, wybory
demokratyczne

Wychowawca
Wrzesień

3. Poznajemy dokumentację
szkolną: Statut Szkoły, Szkolny
Program Wychowawczo Profilaktyczny, Wewnątrzszkolne
Zasady Oceniania oraz regulamin
oceniania zachowania

Zapoznanie z
zasadami
obowiązującymi na
terenie szkoły

Pogadanka, analiza
dokumentów

Wychowawca
Wrzesień

4. Bezpieczeństwo podczas
wycieczek i imprez szkolnych.

Zapoznanie z
regulaminem
wycieczek i imprez
szkolnych
Kultywowanie
tradycji szkolnej
Kształtowanie
świadomości na
temat warunków
sprzyjających i
hamujących rozwój
grupy
Wyrabianie
odpowiedzialności
za zadania klasowe
Zasady zachowania
na cmentarzach

Pogadanka, analiza
dokumentów

Wychowawca
Wrzesień

śpiew

Wychowawca
Październik
Wychowawca
Październik

2. Diagnoza zespołu klasowego.
Wybór samorządu klasowego i
przydział funkcji klasowych.

5. Nauka hymnu szkolnego
6. Planujemy wspólne działania.

7. Moje miejsce i rola w klasie.
8. Wszystkich świętych – symbol
pamięci o tych, którzy odeszli.
9. Analiza frekwencji i postępów w
nauce.
10.Wpajanie szacunku wobec
historii, tradycji, symboli
narodowych, aktywne uczestnictwo
w obchodach świąt państwowych.

Kształtowanie
nawyków rzetelnej
pracy
Kształtowanie
postawy
patriotycznej,
uczestniczenie w

Burza mózgów

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Październik

Wyjście na cmentarz, Wychowawca
porządkowanie
Październik/Listopad
grobów zmarłych
nauczycieli LO
Wykład, pogadanka
Wychowawca
Listopad
Wykład, pogadanka,
śpiewanie piosenek
patriotycznych

Wychowawca
Listopad
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11. Poznajemy życie i działalność
patrona szkoły Janusza Korczaka

12. Analiza frekwencji i postępów
w nauce.
13. Jak się uczyć?

14. Muszę, mogę, chcę – wybór
należy do mnie.

15. Podsumowanie frekwencji i
zachowania uczniów w I sem.,
propozycje ocen z zachowania.

16. Wigilia klasowa

17.Podsumowanie wyników
klasyfikacji za I semestr
18. Jak radzić sobie ze stresem?
19. Savoir – vivre na co dzień

20. Akceptowanie samego siebie.
21. Ściąganie, podpowiadanie –
zaradność życiowa czy upadek
moralny?

akademii szkolnej z
okazji Dnia
Niepodległości
Aktywne i
świadome
uczestnictwo w
obchodach dnia
patrona szkoły
Kształtowanie
nawyków rzetelnej
pracy
Doskonalenie
procesu uczenia się,
techniki
skutecznego
uczenia się
Kształtowanie
umiejętności
podejmowania
właściwych decyzji
w trudnych
sytuacjach
życiowych
Rozwijanie
poczucia
odpowiedzialności,
obiektywnej
samooceny
Kultywowanie
tradycji związanych
z obchodami święta
Bożego
Narodzenia,
współpraca w
grupie
Kształtowanie
nawyków rzetelnej
pracy
Poznanie efektów
działania stresu
Kształtowanie
nawyków
kulturalnego
zachowywania się
w różnych
sytuacjach
życiowych
Poznawanie
własnych wad i
zalet
Kształtowanie
postawy uczciwości
wobec siebie i

Film o Januszu
Korczaku

Wychowawca
Listopad

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Listopad

Burza mózgów

Wychowawca
Listopad

Pogadanka, dyskusja

Wychowawca
Grudzień

Samoocena ucznia
Wychowawca
na podstawie
Grudzień
regulaminu oceniania
zachowania
Wychowawca
Grudzień

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Styczeń

Burza mózgów,
ćwiczenia
relaksacyjne
Scenki obrazujące
niepoprawne
zachowanie
przygotowane przez
uczniów, dyskusja,
wnioski

Wychowawca
Styczeń

Pogadanka,
ćwiczenia

Wychowawca
Styczeń

Pogadanka, dyskusja

Wychowawca
Luty

Wychowawca
Styczeń
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innych
22. Analiza frekwencji i postępów
w nauce.
23. Ludzie wokół Ciebie.
24. Zdrowy styl życia.

25. Jestem wolny i nie chcę się
zniszczyć.

26. Tradycje Wielkanocne

27. Analiza frekwencji i postępów
w nauce.
28. Czy kompleksy utrudniają
życie?
29. Czy czujesz się bezpiecznie w
szkole?

30. Bezpieczeństwo w Internecie

31. Wartości i pseudowartości w
życiu młodzieży.

Kształtowanie
nawyków
systematycznej
pracy
Poznanie zasad
porozumiewania się
Rozwijanie
aktywnej postawy
wobec zdrowia
własnego i innych
ludzi
Poznanie faktów i
mitów o
narkotykach,
dopalaczach i
alkoholu
Kultywowanie
tradycji związanych
z obchodami święta
Wielkanocy,
współpraca w
grupie
Mobilizowanie
uczniów do
podnoszenia
wyników w nauce
Rozwijanie
świadomości
samego siebie
Rozwijanie
umiejętności
reagowania na
agresywne
zachowania innych
Kształtowanie
umiejętności
rozsądnego
korzystania z
Internetu oraz
zachowania
dystansu i
krytycyzmu wobec
informacji
Poznanie dążeń,
celów, aspiracji
życiowych oraz
rozwijanie
umiejętności
dokonywania
wyborów mających
wpływ na ich

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Luty

Zajęcia warsztatowe
– komunikacja
interpersonalna
Wykład, pogadanka,

Wychowawca
Marzec

Wykład, pogadanka,

Wychowawca
Marzec

Pogadanka, praca w
grupach

Wychowawca
Marzec

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Kwiecień

Psychozabawa, praca
w grupach, burza
mózgów
Pogadanka, ankieta
diagnostyczna

Wychowawca
Kwiecień

Dyskusja, pogadanka

Wychowawca
Kwiecień

Pogadanka, dyskusja

Wychowawca
Maj

Wychowawca
Marzec

Wychowawca
Kwiecień
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realizację
32. Rozumienie innego człowieka.
Postawa rozumiejąca w sytuacji
pomagania.

Rozwijanie
poczucia tolerancji i
wzajemnego
szacunku,
inspirowanie do
udzielania pomocy
34.Analiza frekwencji i postępów w Kształtowanie
nauce.
nawyków
systematycznej
pracy
35. Ustalenie ocen z zachowania
Rozwijanie
poczucia
odpowiedzialności,
obiektywnej
samooceny
36. Podsumowanie pracy
Kształtowanie
wychowawczej.
umiejętności oceny
i wyciągania
wniosków
37. Zasady bezpiecznego
Zasady
wypoczynku.
bezpiecznego
wypoczynku nad
wodą, w górach, w
lesie

Wychowawca
Maj

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Maj

Samoocena ucznia
Wychowawca
na podstawie
Czerwiec
regulaminu oceniania
zachowania
Pogadanka, dyskusja

Wychowawca
Czerwiec

Wykład, pogadanka

Wychowawca
Czerwiec
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HARMONOGRAM IMPREZ KLASOWYCH

LP.

TEMATYKA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Wrzesień

Wychowawca

2

Spotkanie integracyjne z udziałem pedagoga
szkolnego.

Wrzesień

Pedagog szkolny

3

Akcja sprzątanie świata – ognisko integracyjne.

Wrzesień

Wychowawca

4

Dzień Chłopaka – upominki, gry, zabawy.

Wrzesień

Dziewczęta

5

Dzień Patrona Szkoły Janusza Korczaka

25.XI

Wychowawca

6

Wyjście na cmentarz.

Październik

Cała klasa

7

Zabawa Andrzejkowa – wróżby, towarzyski savoirvivre.

Listopad

Wychowawca, cała klasa

9

Mikołajki klasowe – upominki.

Grudzień

Wychowawca, cała klasa

10

Spotkanie opłatkowe – dzielenie się opłatkiem,
śpiewanie kolęd.

Grudzień

Wychowawca, cała klasa

12

Walentynki – Dzień Zakochanych.

Luty

Cała klasa

13

Dzień Kobiet – upominki, gry, zabawy.

Marzec

Chłopcy

14

Dzień Młodzieży, powitanie wiosny – gry, zabawy.

Marzec

Wychowawca

15

Piknik – gry, zabawy. Utrwalenie opinii, iż należy
postępować tak, aby innym z nami było dobrze.

Maj

Wychowawca, cała klasa

16

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego.

Czerwiec

Wychowawca

17

Wycieczka klasowa

Maj/czerwiec Wychowawca
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