HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
LP.

1.

2.

3.

4.

DZIAŁANIE

Zaspakajanie potrzeb
edukacyjnych
i zapewnienie
rozwoju osobowego
uczniów
Pomoc uczniom
rozpoczynającym
naukę w gimnazjum
oraz w szkole
podstawowej ze
szczególnym
uwzględnieniem klas
pierwszych:
- zajęcia
integracyjne,
- zajęcia z zakresu
pomocy
psychologicznopedagogicznej,
- zajęcia adaptacyjne.
Kontynuacja działań
mających na celu
poprawę relacji
interpersonalnych
w szkole: U-U; U-N;
N-N; N-R, oraz
w środowisku:
młodzież - osoba
starsza,
niepełnosprawna,
ciężko chora.
Zasady
bezpieczeństwa
w szkole i poza
szkołą,
- zapoznanie
z zasadami
bezpieczeństwa
w szkole,
regulaminami
pracowni,

PODSTAWA
PODJĘCIA
DZIAŁANIA

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

plan rozwoju
szkoły, plan
pracy szkoły

wychowawcy klas,
pedagog, świetlica,
nauczyciele,
dyrektor

program
wychowawczy,
plany
wychowawcze
klasowe

wychowawcy klas,
pedagog, świetlica,
nauczyciele,
dyrektor

PLANOWANY
TERMIN
REALIZACJI

cały rok
szkolny
2016/17

IX – X
2016 r.

plan rozwoju
szkoły, program
wychowawczy,
program
profilaktyki,
ewaluacja
wewnętrzna

wychowawcy klas,
pedagog, świetlica,
nauczyciele,
dyrektor

plan rozwoju
szkoły, program
wychowawczy,
program
profilaktyki

wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog

IX 2016 r.
VI 2017 r.

5.

6.

7.

8.

- przestrzeganie
obowiązujących
w szkole zasad
bezpieczeństwa.
- odpowiedzialność za
bezpieczeństwo swoje
i innych,
- podejmowanie
działań
zmniejszających
przejawy agresji
wśród uczniów.
„Znam swoje
obowiązki , znam
swoje prawa” –
edukacja prawna
uczniów.
Respektowanie
i przestrzeganie norm
społecznie
akceptowanych.
Motywowanie
uczniów do nauki
i poprawy efektów
uczenia się poprzez:
- planowanie kariery
szkolnej, szkolny
system doradztwa
zawodowego,
- organizowanie
samopomocy
koleżeńskiej,
- udział
w konkursach,
olimpiadach,
turniejach,
- udział w
wycieczkach
o charakterze
poznawczym
i badawczym.
Monitorowanie
szkolnego systemu
reagowania w sytuacji
stwierdzenia
wagarów oraz
w sytuacjach
problemowych.
Wspieranie procesu

IX 2016 r
VI 2017 r.

plan rozwoju
szkoły

wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog, świetlica

system
doradztwa
zawodowego,
plan rozwoju
szkoły, plan
pracy na rok
szkolny
2016/2017

wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog,
świetlica, doradca
zawodowy

plan rozwoju
szkoły
program
profilaktyki

wychowawcy klas,
pedagog, dyrektor

plan rozwoju

pedagog,

IX 2016r.
VI 2017r.

X 2016 r.
VI 2017 r.

cały rok
szkolny
2016/17

9.

10.

uczenia i wychowania
poprzez organizację
i udzielanie pomocy
psychologicznopedagogicznej
w szkole.
Realizacja programu
wychowawczego
ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
- uniwersalne wartości
wychowawcze,
- promowanie
właściwych postaw,
- postawy
prozdrowotne,
- wychowanie
patriotyczne i
obywatelskie,
- przygotowanie do
wyboru przyszłej drogi
zawodowej.
Eliminowanie
przejawów uprzedzeń,
nietolerancji,
niesprawiedliwości.
Angażowanie rodziców
do aktywnego
uczestnictwa w życiu
szkoły:
- organizacja imprez
integracyjnych dla
rodziców i uczniów,
środowiska lokalnego,
- promowanie szkoły
w środowisku
lokalnym.
Pedagogizacja
rodziców.

11.

12.

Przemoc i jej skutki.
Gdzie szukać pomocy?
Jak można pomóc
ofiarom przemocy?

szkoły

plan rozwoju szkoły,
program
wychowawczy,
program
profilaktyki,

wychowawcy,
nauczyciele

IX 2016 r.
VI 2017 r.

nauczyciele,
pedagog, świetlica,
wychowawcy klas

IX 2016 r.
VI 2017 r.

plan rozwoju szkoły

program
profilaktyki,
Roczny Plan Pracy
na rok szkolny
2016/2017
program
wychowawczy,
program
profilaktyki,
Gminny program
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie oraz

wychowawcy klas,
dyrektor, nauczyciele

dyrektor,
wychowawcy klas,
pedagog

cały rok,
szkolny
kalendarz
imprez,
wg potrzeb

X-XI 2016 r.
wg potrzeb

wychowawcy klas,
pedagog
IX 2016 r.
VI 2017 r.

ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
na lata
2013-2018

13.

14.

15.

16.

Rozpowszechnianie
działalności
informacyjnej wśród
uczniów i rodziców
dotyczącej zagrożeń
bezpieczeństwa
i zdrowia.
- uzależnienia
młodzieży: nikotyna,
alkohol,
dopalacze,
- agresja fizyczna
i słowna, cyberprzemoc,
- zdrowy tryb życia,
przeciwdziałanie
otyłości, anoreksji,
bulimii,
idea zrównoważonego
żywienia

program
profilaktyki,
program
wychowawczy,

wychowawcy klas,
nauczyciele, policja,
specjaliści
IX 2016 r.
VI 2017 r.

Wychowanie
patriotyczne i
obywatelskie.
Uroczystości i święta
narodowe.
„Szkolne koła
wolontariatu” –
propagowanie idei
szkolnego wolontariatu.

program
wychowawczy,
plan rozwoju szkoły

wychowawcy klas,
nauczyciele,
świetlica

plan rozwoju szkoły,
program
wychowawczy,
kampanie społeczne

nauczyciele,
wychowawcy

Współpraca z:
- instytucjami
kulturalnymi (teatr,
kino, muzeum,
biblioteka, itp.),
- MOPS-em,
- Komendą Miejską
Policji,
- PPP,
- z innymi szkołami.

plan rozwoju szkoły,
program
wychowawczy,
program
profilaktyki,

cały rok,
szkolny
kalendarz
imprez

cały rok

wychowawcy klas,
pedagog, świetlica,
nauczyciele dyrektor
cały rok
wg potrzeb

