Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie

Plan pracy Zespołu Wychowawców
na rok szkolny 2018/2019

Cele ogólne:
1. Uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków.
2. Korelacja działań zespołu wychowawczego z programem wychowawczoprofilaktycznym szkoły.
3. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich.
4. Diagnozowanie trudności wychowawczych i stosowanie działań profilaktycznych.
5. Eliminowanie zachowań agresywnych.
6. Uświadomienie konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.
7. Wspieranie uzdolnień uczniów.
8. Poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczych.
9. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.
10. Pedagogizacja rodziców.
11. Wypracowywanie form i metod pomocy dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu
trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem
dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.
12. Dzielenie się członków zespołu wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach z zakresu
pracy wychowawczej.
13. Promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.
14. Kształtowanie postaw patriotycznych.
15. Kształtowanie postaw prospołecznych: empatii, koleżeńskości i współpracy.
16. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów poprzez uświadamianie zagrożeń
i konsekwencji niewłaściwych zachowań.
17. Ocena efektów podjętych przez zespół działań.
Zadania:
1. Opracowanie regulaminu zespołu wychowawców.
2. Wdrażanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny
2018/2019
3. Aktualizacja regulaminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych
zajęciach szkolnych oraz zwalniania uczniów z zajęć.
4. Opracowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży
szkolnej demoralizacją i przestępczością.
5. Opracowanie zasad współpracy szkoły z sądem rodzinnym i policją.
6. Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego programu
wychowawczo- profilaktycznego.
7. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole.
8. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami.
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9. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie informacji
dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowania w środowisku
szkolnym i rodzinnym.
10. Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole i opracowywanie
sposobów ich rozwiązywania, szukanie przyczyn ich powstania oraz sposobów
zapobiegania.
11. Monitorowanie frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach organizowanych
przez szkołę.
12. Wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji
różnych form przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wychowawczym, których
sprawcą jest uczeń.
13. Organizowanie pokazów i konkursów promujących zdrowy styl życia.
14. Organizacja uroczystości i konkursów kształtujących postawy patriotyczne.
15. Budowanie w szkole atmosfery życzliwości i otwartości na potrzeby ucznia.
16. Czuwanie nad znajomością przez uczniów praw i obowiązków ucznia obowiązujących
w szkole oraz nad przestrzeganiem ich zarówno przez uczniów, jak i przez wszystkich
pracowników szkoły.
17. Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
18. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego.
19. Preorientacja zawodowa – pomoc w planowaniu przyszłości.
20. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących takiej pomocy.
21. Ewaluacja realizacji zadań wychowawczych.
Tematyka godzin wychowawczych:

Lp.

Temat wiodący

Miesiąc

1. Wrzesień

Prawa i obowiązki ucznia.

2. Październik

Plotka i jej wpływ na psychikę ucznia.

3. Listopad

Psychologia porozumiewania się.

4. Grudzień

Stres – jak sobie z nim radzić.

5. Styczeń

Jak dbać o zdrowie. Bezpieczne ferie.

6. Luty

Autorytet w życiu młodego człowieka.

7. Marzec

Sztuka uczenia się.

8. Kwiecień

Hierarchia wartości.

9. Maj

Internet – dobrodziejstwa i zagrożenia.

10. Czerwiec

Bezpieczne wakacje.
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