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ZADANIA/
PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.
Organizacja pracy zespołu na rok
2020/2021

2.
Opracowanie projektu Programu
wychowawczo - profilaktycznego
szkoły
3.

Przeprowadzenie zebrań Zespołów
oddziałowych.
Omówienie trudnych sytuacji
wychowawczych zaistniałych w
szkole, dokonanie ich analizy oraz
przygotowanie sposobu
zapobiegania

CELE:
- przygotowanie karty klasy do pracy w
zespołach oddziałowych
- przedstawienie obowiązków wychowawcy
w e – dzienniku
- uzupełnienie dokumentacji orzeczeń i opinii
uczniowskich
-omówienie zasad funkcjonowania
dzienniczka uczniowskiego w szkolne
- przedstawienie do zatwierdzenia Radzie
Rodziców
- Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną

- zapoznanie wszystkich nauczycieli z
opiniami i orzeczeniami z PPP posiadanymi
przez uczniów,
- określenie zakresu planowanych wyjazdów i
wycieczek w danych oddziałach

ODPOWIEDZIALNY ZA
WYKONANIE ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI
Wrzesień

Przewodniczący zespołu

UCZESTNICY
Vice-dyrektor ds.
pedagogicznych,
członkowie Zespołu
(załącznik lista obecności)

Przewodniczący zespołu promocji
zdrowia

18. IX.

Członkowie Zespołu

Wychowawcy klas

25.IX

Nauczyciele uczący w
oddziałach, wychowawcy –
lista obecności ( załącznik)

Wrzesień
realizacja: cały rok
szkolny

wychowawcy , wszyscy
nauczyciele – lista
obecności ( załącznik)

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny

- zapoznanie się z najczęstszymi problemami
występującymi w szkole
- przygotowanie planów pracy
- wdrożenie planów pracy
- analiza wyników pracy

4.
Omówienie, opracowanie i
przygotowanie planu pracy
zespołów oddziałowych w szkole,
oraz całoroczne monitorowanie
postępów

- zapoznanie nauczycieli uczących w
poszczególnych klasach z opiniami,
orzeczeniami oraz problemami
występującymi w każdej klasie w celu
dostosowania pracy do ich możliwości

Wychowawca klasy

5.

6.

7.

8.

Wychowanie ekologiczne poprzez
udział w akcji sprzątanie świata,
lekcjach w zielonej szkole, akcjach
prozdrowotnych
Dbałość o stan psychiczny uczniów
w nowych warunkach kształcenia.
Zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego
Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności
uczniów. Wychowanie do wartości
Przeprowadzanie akcji
charytatywnych:
„grosz do grosza”, dary do Domu
Dziecka w Liskowie, krwiodawstwo
Szkolenie zespołu w zakresie
„Wykorzystanie w procesach
edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość.”

-

Wychowawcy, nauczyciele wf,
pielęgniarka szkolna

Cały rok

Cala społeczność szkolna

- zapoznanie się i przestrzeganie procedur
postępowania mających na celu zapobieganie
i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
COVID-19 w czasie zajęć dydaktycznych

Wychowawcy, pedagog szkolny

Cały rok

Cala społeczność szkolna

- wspieranie i pomaganie potrzebującym
- pobudzenie w uczniach empatii
- rozmowy o nauczaniu na odległość i
wyciąganie wniosków, wymiana
doświadczeń z uczniami

Samorząd Uczniowski oraz opiekun
SU,

Plan pracy SU

Cala społeczność szkolna

- zdobycie wiedzy na temat wprowadzanych
metod nauczania zdalnego
- poznanie narzędzi i portali do zdalnej nauki
- wymiana doświadczeń o tym sposobie
uczenia

Wicedyrektor ds. pedagogicznych;
trener z Centrum Edukacji i
Coachingu

XI 2020

Wychowawcy klas oraz ich
asystenci

Organizowanie akademii,
uroczystości i imprez w szkole

- realizacja zadań statutowych szkoły w
zakresie wychowania

Wyznaczeni nauczyciele

Według
harmonogramu

załącznik

Opracowanie harmonogramu
działań związanych z obchodami Dni
Patrona szkoły

- upowszechnianie wiedzy na temat patrona
szkoły,

Wyznaczeni nauczyciele

Według
harmonogramu

Harmonogram obchodów

Uczestnictwo w szkoleniach w ramach
zespołu profilaktycznego.

- omawianie bieżących spraw dotyczących
zdrowia
- aktualizacja wiedzy na poszczególne
problemy
- utrzymywanie kontaktów z instytucjami
pozaszkolnymi
- ukazanie wrażliwości na problemy
zdrowotne.

Vice-dyrektor ds. pedagogicznych,
i instytucje pozaszkolne,
przewodniczący zespołu
profilaktycznego, pielęgniarka
szkolna

Według planu
pracy

Załącznik – lista obecności

Analiza wyników nauczania

- przygotowanie zestawień wyników
nauczania
- analiza zestawień klasowych

Wychowawcy klas

Styczeń
Kwiecień
Czerwiec

Członkowie Rady
Pedagogicznej (załącznik)

9.

10.

11.

12.

13.
Przeprowadzanie spotkań klasowych
oraz indywidualnych z rodzicami.
Współpraca z Radą Rodziców.

- przedstawienie projektu Programu
Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły
do zatwierdzenia
-uczestnictwo rodziców w spotkaniach z
zakresu profilaktyki zdrowia
- przekazywanie bieżących informacji
- przeszkolenie rodziców w korzystaniu z Edziennika

Vice-dyrektor ds. organizacyjnych,
wychowawcy

Harmonogram
dyżurów i
wywiadówek

Wychowawcy z klasami

W ramach godzin
wychowawczych

załącznik

Cały rok

Uczestnicy zespołów
oddziałowych (załączniki)

załącznik

14.
Podjęcie działań mających na celu
walkę z paleniem papierosów na
terenie szkoły poprzez sprzątania
terenu szkoły przez uczniów.

- uświadamianie uczniom szkodliwości
nałogów
- organizowanie dyżurów nauczycielskich
- harmonogram dyżurów sprzątania świata

Opracowanie, monitorowanie i
podjęcie działań mających na celu
przeciwdziałanie nieobecnościom
uczniów w szkole.

- monitorowanie frekwencji poprzez wpisy do
e-dziennika
- składanie comiesięcznie raportów

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Działania rzecz poprawy
bezpieczeństwa w szkole, internacie,
na terenie wokół szkoły i w
warsztatach dydaktycznych.

- eliminowanie sytuacji stanowiących
zagrożenie dla zdrowia i życia młodzieży

Opiekunowie zajęć dydaktycznych,
wychowawcy w internacie,
nauczyciele dyżurujący

Analiza i ewaluacja WSO

- stosowanie przepisów zawartych w WSO
- dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów
- zastosowywanie nowatorskich rozwiązań
- aktualizacja przepisów.

Vice-dyrektor ds. organizacyjnych

Wrzesień

- zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem w
UE
- Polak obywatelem Europy: prawa i
obowiązki
- poznawanie tradycji krajów europejskich

Opiekun Koła: Elżbieta Domagała,
członkowie Koła Europejczyka

Według

15.

16.
Według

załączniki

harmonogramu

17.
załącznik

18.

Opracowanie harmonogramu pracy
Koła Europejczyka i jego realizacja

harmonogramu

załącznik

Plan pracy Zespołu Wychowawczego na rok szkolny 2020/2021 został przyjęty do realizacji podczas zebrania zespołu w dniu. 14.09.2020r. i
zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 16.09.2019r. i Rady Rodziców 18.09.2020r.

