Plan wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2016/2017
lp
1.

Cel wychowawczy

Zadania

Zdobycie wiedzy i umiejętności 1. Przeprowadzanie diagnozy potrzeb
pozwalających na prowadzenie
i oczekiwań w zakresie występujących
zdrowego stylu życia i
problemów wychowawczych i zagrożeń
podejmowania działań
zachowaniami ryzykownymi.
prozdrowotnych

2. Prowadzenie działalności informacyjnej
i szkoleniowej promującej zdrowie jako
wartość - odżywianie, ruch i rekreacja,
ćwiczenia fizyczne, nie używanie
substancji uzależniających, właściwe
korzystanie z TIK.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej
w ramach współpracy z rodzicami.

Sposób realizacji
- ankiety, wywiady, analiza
problemów z poprzedniego
roku szkolnego
- konsultacje z nauczycielami i
wychowawcami, uczniami i
rodzicami

Odpowiedzialni
Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog szkolny

- warsztaty, prelekcje, projekty
„Szkoła wolna od dopalaczy”,
zawody sportowe, zajęcia
rozwijające zainteresowania
- realizacja programu
edukacyjnego „ARS, czyli jak
dbać o miłość”
- projekty prozdrowotne:
Klasy pierwsze - profilaktyka
wad postawy oraz „Znamię!
Znam je”
Klasy drugie – Podstępne
WZW oraz Bezpieczne wakacje
– profilaktyka HIV i AIDS
Klasy trzecie – Profilaktyka
uzależnień (alkohol, tytoń),
profilaktyka raka piersi

Opiekun SU,
nauczyciele WF

- konsultacje wychowawcze,
Szkoła dla rodziców

pedagog

Termin
do 15 IX 2016

Cały rok

IX 2016 - I 2017
Pedagog
Pielęgniarka
I półrocze
II półrocze
I półrocze
II półrocze
I półrocze
II półrocze
Cały rok szkolny

4. Prowadzenie doradztwa zawodowego
– intensywne działania nakierowane na
podejmowanie decyzji dotyczących
dalszej drogi edukacyjnej.
2.

Budowanie równowagi i
1. Realizacja programu integracji uczniów
harmonii psychicznej;
rozpoczynających naukę w szkole w
kształtowanie środowiska
klasie pierwszej.
sprzyjającego rozwijania
podstaw prozdrowotnych oraz
osiągania właściwego stosunku 2. Wzmacnianie więzi rówieśniczych
do świata.
3. Organizowanie pomocy dla uczniów
w trudnej sytuacji materialnej uczniów

4. Intensywne rozwijanie uzdolnień
uczniów, doskonalenie procesu
rozwijania zainteresowań.

- współpraca z doradcą
zawodowym, warsztaty i
konsultacje dla uczniów

Wicedyrektor
Wychowawcy
Opiekunowie
SzOK

- spotkania indywidualne z
uczniami i rodzicami
- warsztaty z wychowawcą i
pedagogiem

Wychowawcy
Pedagog szkolny

IX 2016

- imprezy klasowe i
ogólnoszkolne

Wychowawcy

Cały rok szkolny

- analiza sytuacji, stypendia,
pomoc rzeczowa

Wychowawcy,
komisja
stypendialna

Cały rok szkolny

- zajęcia pozalekcyjne
- promocja talentów i
uzdolnień
- starania o certyfikaty:
„Sportowe talenty”, „Teatr
szkolny”, „Odkrywamy
talenty”
- wolontariat pracowniczy w
instytucjach

Nauczyciele
Wychowawcy
Nauczyciele

Cały rok szkolny

5. Prowadzenie działalności turystycznej, - organizacja wycieczek,
propagowanie wypoczynku na świeżym rajdów pieszych i rowerowych,
spływów kajakowych

Cały rok szkolny

II półrocze

SzoK, Dyrektor,
zespół ds.
wspierania
uzdolnień
Wychowawcy
nauczyciele

Ferie i wakacje

Cały rok szkolny

3.

Kształtowanie postawy
otwartości , wyposażanie
uczniów w umiejętność
samodzielnej analizy wzorców
i norm społecznych oraz
umiejętności niezbędne do
wypełniania ról społecznych –
podwaliny pod dojrzałość
społeczną.

powietrzu.
1. Budowanie przyjaznego klimatu w
szkole.

2. Doskonalenie samorządności uczniów.

- kontynuacja projektu
„Demokratyczna Szkoła”
- zawieranie kontraktów
pomiędzy uczniami,
nauczycielami i rodzicami
- konsekwentne
egzekwowanie przestrzegania
norm i zasad
- stosowanie systemu kar i
nagród
- reagowanie na
niepowodzenia w nauce
pomocą dydaktyczną – SOS

Opiekun SU
Nauczyciele
Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

- wybór, organizacja i

Zespół
kierowniczy
Opiekunowie SU

Cały rok szkolny

Pedagog
Wychowawcy

Cały rok szkolny

działalność SU i
samorządów klasowych wg
określonych kryteriów
kwalifikacyjnych
kandydatów,
- delegowanie uprawnień
na samorząd,
realizacja zadań dla
społeczności szkolnej
- planowanie i
monitorowanie realizacji
zadań SU
3. Doskonalenie umiejętności
krytycznego myślenia, podejmowania

- konsultacje z pedagogiem,
psychologiem
- lekcje wychowawcze i

decyzji w trudnych sytuacjach.

przedmiotowe

4. Prowadzenie wolontariatu.

- obchody XX-lecia grupy
Volontarius
- spotkania z wolontariuszami
„Czy naprawdę jesteśmy
inni?”
- pomaganie innym w

5. Kultywowanie tradycji państwowych,
regionalnych i rodzinnych

Budowanie u uczniów
podstawy do ukształtowania
konstruktywnego i stabilnego
sytemu wartości – szczególnie

1. Prowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania i zdolności.

Pedagog –
opiekun
Volontariusa

IX 2016
IX-X 2016

Cały rok szkolny

sposób zorganizowany,
efektywny
– współpraca z instytucjami
pomocowymi.
- realizacja projektu Leader
3S. Akademia
młodzieżowych liderów
trzeciego sektora – we
współpracy z Instytutem
Nauk o Rodzinie UO

pedagog

Cały rok szkolny

- udział w obchodach
rocznicowych

Zespół
historycznogeograficzny

Cały rok szkolny

- starania o certyfikat „Szkoła

SU

II półrocze

młodych patriotów”
4

nauczyciele

- koła zainteresowań
- konsultacje dla uczniów
- promowanie talentów
(wystawy prac, koncerty,
pokazy)

Cały rok szkolny

Nauczyciele
Wychowawcy
Dyrektor
Zespół ds.
wspierania

Cały rok szkolny

uzdolnień

zdrowia i poczucia sensu życia .
2. Wspieranie uczniów w sytuacjach
trudnych (odpowiedzialność,
podejmowanie decyzji, przewidywanie
skutków).

- konsultacje z pedagogiem
- spotkania ze specjalistami w

3. Prowadzenie działań w zakresie
doradztwa zawodowego – przygotowanie
maturzystów do podejmowania decyzji
dot. przyszłości

- spotkania z
przedstawicielami uczelni,
wyjazdy, udział w
wykładach i warsztatach

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
w zakresie doradztwa zawodowego

- szkolenie rady
pedagogicznej

5. Realizowanie projektów promujących
czytelnictwo.

zakresie: psychologii,
seksuologii, psychiatrii,
doradcy zawodowi.
- realizacja tematów lekcji
wychowawczych,
- realizacja programu
profilaktycznowychowawczego „Sprawy
istotne i ważne”

- Narodowe Czytanie 2016
- nagradzanie uczniów
promotorów czytelnictwa
- realizacja projektu
„PoczytajMY” i innych
projektów czytelniczych
- udział w wydarzeniach

Cały rok szkolny
Pedagog
Nauczyciele
Wychowawcy
Wicedyrektor

Wychowawcy
Opiekun SzOK
Wicedyrektor

Cały rok szkolny

Dyrektor

X 2016

Zespół ds.
promocji
czytelnictwa

Cały rok szkolny

literackich

6. Kontynuacja działań związanych z
przyznanym szkole certyfikatem
„Szkoła przyjazna rodzinie”.

Zgodnie z odrębnym
terminarzem

pedagog

Cały rok szkolny

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2016/2017 uzyskał akceptację Rady Rodziców na zebraniu w dniu 13 września 2016 roku.

