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ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

 Szkolenie w zespole wychowawców kl. III w

1. Podniesienie
jakości i efektywności pracy
na godzinach
wychowawczych

ramach WDN.
 Wypracowanie
planu
pracy
zespołu
wychowawczego klas III.
 Realizacja wybranych tematów lekcji
wychowawczych z zastosowaniem metod
aktywizujących oraz włączenie uczniów do
prowadzenia godz. wychowawczych –
prezentacja „Autorefleksja nt. nauki w I LO
oraz plany na przyszłość”
 Wprowadzenie lekcji wychowawczych/spotkań
z osobami z zewnątrz, np. nawiązanie
współpracy z WUP, godziny wychowawcze
poprowadzone w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Karier .
 Wymiana spostrzeżeń między
wychowawcami.

W trakcie roku
szkolnego

Wychowawcy klas III i uczniowie.

15-21
październik

 Udział i uczestnictwo uczniów w organizacji

2. Działania integrujące
zespół klasowy

imprez
klasowych,
studniówki
oraz
zakończenia klas III.
 Wycieczki klasowe i wyjścia edukacyjne.
 Integracja rodziców i uczniów poprzez
zaangażowanie ich w organizację studniówki
 Pożegnalne spotkanie z rodzicami uczniów klas
III [podczas ostatniego zebrania z rodzicami]

W trakcie roku
szkolnego
Październik
2017

Wychowawcy klas III wraz z
uczniami i ich
rodzicami/opiekunami prawnymi.
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 Udział uczniów w akcjach w akcjach
3. Wolontariat i działania
na rzecz potrzebujących

wolontariatu prowadzonych w szkole.
 Udział w akcji ,,Podziel się”, paczki dla uczniów
z Zespołu Szkół Specjalnych
 Udział w organizowanej w szkole akcji
„oddawania krwi”.

W trakcie roku
szkolnego
Grudzień

Wychowawcy kl. III + opiekun
szkolnego wolontariatu

 Wybory samorządu klasowego.
 Udział uczniów w wyborach do samorządu
4. Demokratyzacja życia
społeczności szkolnej.

szkolnego.
 Propagowanie idei Budżetu Obywatelskiego.
 Udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do
Budżetu Obywatelskiego.
 Propagowanie idei udziału w wyborach
samorządowych

Wrzesień
Październik

Wychowawcy kl. III + uczniowie

Październik
Listopad
Styczeń

Wychowawcy kl. III + Samorząd
Szkolny; podczas studniówki:
rodzice/opiekunowie prawni
uczniów kl. III

 Udział w imprezach szkolnych zgodnie z
5. Imprezy do kalendarza
szkolnego.

grafikiem. Zaangażowanie uczniów do
pomocy przy organizacji Jubileuszu 70-lecia
szkoły
 Organizacja i udział w Studniówce klas III.
 Udział w uroczystym zakończeniu klas III.

Kwiecień
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 Udział w działaniach organizowanych w
6. Wychowanie patriotyczne

7. Odpowiedzialność prawna
i karna za popełnione czyny.

ramach tygodnia niepodległości z okazji 100lecia odzyskania niepodległości
 Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

Październik
Listopad
Cały rok

Wychowawcy kl. III we
współpracy z nauczycielami

 Pogłębienie wiedzy nt. świadomości prawnej W trakcie roku Przedstawiciel Policji/Prokuratury
młodych ludzi.

szkolnego

i wychowawcy klas III

 Współpraca z doradcą zawodowym
1)Proces rekrutacyjny na uczelnie wyższe
8. Preorientacja zawodowa

9. Promowanie profilaktyki
zdrowotnej i zdrowego stylu
życia.

2)Nowości na rynku ofert szkół wyższych
3)Nauka i praca poza granicami kraju
 Zajęcia/spotkania ze
studentami/absolwentami

W trakcie roku
szkolnego

 Profilaktyka zdrowotna – choroby
cywilizacyjne.
 Stres pod kontrolą – przedmaturalne cykliczne
warsztaty z psychologiem.
 Planowanie czasu pracy

W trakcie roku
szkolnego

Wychowawcy kl. III we
współpracy z p. K. Musiał

Pielęgniarka szkolna, pedagog
szkolny, wychowawcy klas III.

p.M.Lubieniecka
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 Udział uczniów w szerokiej ofercie imprez

10. Edukacja kulturalna

kulturalnych organizowanych i odbywających
się w szkole i poza nią –monitorowanie
dostępnego repertuaru i zainteresowania ze
strony uczniów wybranymi pozycjami.
 Współpraca z teatrami edukacyjnymi, z
Teatrem Lubuskim i Hydrozagadką.
 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

W trakcie roku
szkolnego

Wychowawcy kl. III + Samorząd
Szkolny, szkolni nauczyciele religii

We współpracy z nauczycielami
języka polskiego

 Omówienie w zespołach klasowych wyników
11. Ewaluacja pracy zespołu

klasyfikacji semestralnej i końcowo-rocznej
 Omówienie w zespole wychowawczym
realizacji bilansu godzin wychowawczych i
wynikających z tego wniosków

Koniec I
semestru i
zakończenie
roku klas III.

Wychowawcy kl. III

Zespół wychowawców kl.III

