Plan Pracy Zespo u Wychowawczego na rok szkolny 2015/2016

Lp.

Zadania

1.

Opracowanie programu Zespo u
Wychowawczego.

2.

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015.
Ewaluacja programu wychowawczego na
rok szkolny 2014/2017.
Opracowanie tematyki godzin
wychowawczych.

3.

4.

Przygotowanie
i przeprowadzenie wst pnej diagnozy
wychowawczej.
Opracowanie planów pracy wychowawców.

5.

Forma realizacji
Przedstawienie propozycji dzia

Termin realizacji
.

Przedstawienie propozycji dzia
dotycz cych realizacji Programu
Wychowawczego szko y.
Opracowanie tematyki godzin z
wychowawc z uwzgl dnieniem
propozycji uczniów oraz zarz dze i
zalece Dyrektora Szko y.
Opracowanie ankiety
i przeprowadzenie bada we wszystkich
klasach.
Opracowanie planów wychowawczych dla
poszczególnych klas,
zgodnie z Programem
Wychowawczym Szko y i
Programem Profilaktyki.

wrzesie
wrzesie

wrzesie

wrzesie /pa dziernik

do 10 wrze nia

6.

Monitorowanie frekwencji

Miesi czne karty frekwencji klasy

rok szkolny

7.

Motywowanie do nauki.

Realizowanie systemu motywacyjnego.

na bie co

8.

Tworzenie atrakcyjnej oferty zaj
pozalekcyjnych.

9.

Realizacja planów wychowawczych w
klasach.

10.
11.
12.

na bie co

Przestrzeganie prawa obowi zuj cego na
terenie szko y.

Ocena stopnia zrealizowanych zada .
Sprawozdania wychowawców na koniec
semestru oraz koniec roku szkolnego.
Konsekwencje zgodnie ze Statutem Szko y.
Wspó praca z pedagogiem szkolnym.

na bie co

Diagnozowanie problemów
wychowawczych.

Praca w zespo ach klasowych i analiza
problemów wychowawczych.

na bie co

Wspieranie samorz dno ci uczniów.

Udzia w yciu szko y. Wspó praca z
Samorz dem Uczniowskim.
Wspó praca z CKZiU.

13.

Tworzenie warunków do prawid owego
przebiegu praktyk.

14.

czanie si do inicjatyw rodowiska
lokalnego.

15.

Praca w ko ach zainteresowa .

Promowanie szko y
w rodowisku lokalnym.

Organizowanie uroczysto ci patriotycznych
i innych
16.
z okazji wi t pa stwowych,
samorz dowych i szkolnych.
Udzia psychologa i
pedagoga szkolnego w
udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej
17.

Udzia w akcjach
i konkursach organizowanych przez
samorz dy lokalne.
Dbanie o pozytywny wizerunek szko y.
Udzia w promocji szko y oraz Drzwiach
Otwartych.
Czynny udzia m odzie y. Wspó praca z
Samorz dem Uczniowskim.

Pomoc wychowawcom,
nauczycielom, rodzicom
w trudnych sytuacjach, w
rozwi zywaniu problemów
wychowawczych
Wspó praca z PPP i z
innymi instytucjami.

na bie co

na bie co
zgodnie
z harmonogramem
praktyk
na bie co

na bie co

zgodnie
z harmonogramem

na bie co

18.

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodziców z dyrektorem ,
wychowawc , nauczycielami

Wed ug
harmonogramu
spotka z rodzicami

19.

Zaj cia dotycz ce wyboru przysz ej drogi
yciowej.

Wspó praca ze Szkolnym O rodkiem
Karier w Chojnicach. Rozmowy z podczas
godzin wychowawczych.

Wrzesie , czerwiec

20.

Sport i rekreacja

Kszta towanie nawyków zdrowego trybu
ycia.
Propagowanie aktywno ci fizycznej jako
formy sp dzania czasu wolnego

Na bie co

21.

Ewaluacja programu wychowawczego
szko y.

Podsumowanie dzia
i wnioski do dalszej pracy.

Szkolne Dni Sportu

czerwiec

Zadania priorytetowe w roku szkolnym 2015/2016

1.

Podejmowanie dzia maj cych na celu walk z paleniem papierosów
na terenie szko y poprzez organizowanie dy urów nauczycielskich.

ca y rok

Dyrekcja szko y
Wszyscy nauczyciele
Uczniowie szko y

2.

Opracowanie, monitorowanie i podj cie dzia maj cych na celu
przeciwdzia anie nieobecno ciom uczniów w szkole.

ca y rok

Dyrekcja szko y
Wszyscy nauczyciele
Uczniowie szko y

