Ramowy plan pracy wychowawczej
dla klas I, II, III
I LO w Dzierżoniowie
na rok szkolny 2012/2013

Cele operacyjne:
1. Wyeliminowanie ocen nagannych i nieodpowiednich.
2. Uzyskanie frekwencji rocznej powyżej 91%.

Zadania:
- zapoznanie przez wychowawców uczniów klas 1. oraz przypomnienie
uczniom klas 2. i 3. obowiązujących w szkole regulaminów;
Termin realizacji do 14.09.12r.
- systematyczna kontrola frekwencji uczniów oraz ich postępów w nauce
dokonywana przez wychowawcę;
- analizowanie absencji uczniów oraz niepowodzeń w nauce przez
wychowawcę we współpracy z rodzicami oraz pedagogiem szkolnym;
- cząstkowa ocena za frekwencję, zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz
kulturę osobistą dokonywane przez wychowawcę;
Termin realizacji - na trzy dni robocze przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.
- integracja klasy ( udział w zajęciach integracyjnych uczniów klas 1.,
wycieczki klasowe, udział w imprezach kulturalnych i sportowych);
Odpowiedzialni: wychowawcy, pedagog szkolny.
Termin realizacji- w przypadku zajęć integracyjnych do14.09.12r., pozostałe
w ciągu całego roku szkolnego.
- współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy,
tj. pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, Policją oraz Sądem;
Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego przez
przewodniczącą zespołu lub pedagoga, psychologa w porozumieniu
z przedstawicielami w/w instytucji oraz wychowawcami klas;
- współpraca wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;
Termin – w ciągu całego roku szkolnego.
- pedagogizacja rodziców
Odpowiedzialni- pedagog szkolny, psycholog oraz wychowawcy klas.
Termin- w czasie śródokresowych i okresowych spotkań z rodzicami.

Hasła przewodnie planu wychowawczego szkoły na rok bieżący:

I. Rok szkolny 2012/2013 – „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”
Cele wychowawcze:
a)
b)
c)
d)

dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów,
ochrona młodzieży przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami,
propagowanie aktywności fizycznej i podkreślanie jej roli dla zdrowia,
wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym młodzież uczy się
zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na
potrzeby innych, wolontariatu.

Zadania:
1. Rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji z innymi ludźmi oraz
tworzenia satysfakcjonujących i konstruktywnych związków przez młodych
ludzi:
a) realizacja grantu „ Budowanie dobrych relacji”,
 odpowiedzialni - pani pedagog, psycholog,
b) warsztaty prowadzone przez psychologa- pracownika Dolnośląskiego
Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu oraz socjologa – pracownika
Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Informowanie i ostrzeganie młodzieży o negatywnych skutkach zażywania
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń
wynikających z szerzenia pornografii:
a) realizacja grantu „Zostań reżyserem swojego życia, nie daj szansy nałogom”
 odpowiedzialni p. pedagog, psycholog
b) lekcje wychowawcze
 odpowiedzialni wychowawcy
3. Propagowanie i zmiana zasad prozdrowotnych wśród młodzież – wyrabianie
nawyków zdrowego stylu życia:
a) realizacja grantu „ Profilaktyka chorób zaburzeń odżywiania, postrzeganie
własnej osoby w kontekście wizerunku własnego ciała”
 odpowiedzialni: p. pedagog, psycholog,
b) spotkanie z dietetykiem
 odpowiedzialni: p. pedagog, psycholog,
c) wykład o zaburzeniach osobowościowych, depresjach i nerwicach- lekarz
psychiatra,

d) konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą destrukcyjnego
wpływu stosowania różnego rodzaju diet i suplementacji uwieńczony lekcją
otwartą
 odpowiedzialni: p. pedagog i p.psycholog
e) wpływ ruchu fizycznego na zdrowie
 odpowiedzialni: wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego
4. Angażowanie uczniów w wolontariat, pobudzanie wrażliwości na potrzeby
innych.
 odpowiedzialni: p. pedagog, psycholog, wychowawcy klas
5. Współpraca z rodzicami, którzy wzbogacają potencjał szkoły, dając dziecku
pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.
 odpowiedzialni: wychowawcy klas.

Zadania wychowawcze wynikające z realizacji długofalowego
programu wychowawczego szkoły, programów profilaktycznych
oraz programu Bezpieczna szkoła:
w klasach I:
1. Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły oraz obowiązującymi w szkole
regulaminami ( WSO, wycieczek).
Odpowiedzialni - wychowawcy klas.
Termin realizacji - do 14.09.12r.
2. Zapoznanie uczniów z historią szkoły, hymnem I LO oraz hymnem
młodzieży akademickiej.
Odpowiedzialni - wychowawcy.
Termin realizacji- do 14.09.12r.
3. Integracja klasy poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez
psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej organizowanie
wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych.
4. Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę do spraw nieletnich
Komendy Powiatowej Policji na temat zagrożenia młodzieży
przestępczością oraz odpowiedzialności młodych za popełnione czyny
karalne.
5. Techniki skutecznego uczenia się (lekcje z pedagogiem szkolnym
w ciągu całego roku szkolnego).
6. Jak radzić sobie ze stresem szkolnym? ( lekcje z pedagogiem szkolnym
w ciągu całego roku szkolnego).

w klasach II:
1. Przypomnienie obowiązujących w szkole regulaminów.
2. Osiąganie dojrzałości psychicznej i emocjonalnej (spotkania z lekarzami
zorganizowane przez pedagoga w porozumieniu z prelegentem
i wychowawcami).
3. Doradztwo zawodowe – spotkania z przedstawicielami różnych
zawodów zorganizowane przez pedagoga w porozumieniu z prelegentem

i wychowawcami.
4. Udział w rozprawie sądowej, zwiedzanie aresztu śledczego.

w klasach III:
1. Przypomnienie obowiązujących w szkole regulaminów.
2. Zapoznanie z regulaminem matur.
3. Doradztwo zawodowe – spotkania z przedstawicielami dolnośląskich
uczelni (oferta edukacyjna) w terminach zaproponowanych przez ich
przedstawicieli.
4. Konsultacje indywidualne na temat wyboru kierunku studiów oraz
przeprowadzenie kwestionariuszy predyspozycji zawodowych.
Odpowiedzialny- pedagog, psycholog
5. Współpraca z Sekcją Ruchu Drogowego KPP w Dzierżoniowie, której
pracownik przeprowadzi prelekcje z pokazem na temat : Bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego- bezpieczeństwo
wszystkich uczestników w ruchu drogowym.
6. Warsztaty na temat autoprezentacji, prowadzone przez pracowników
Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Imprezy szkolne i klasowe:
Inauguracja roku szkolnego.
Ślubowanie uczniów klas 1.
Dzień Chłopca.
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Niepodległości
Mikołajki.
Szkolny Konkurs Piosenki.
Wigilia.
Dzień Wielokulturowy.
Studniówka.
Walentynki.
Dzień Kobiet.

Otwarte Drzwi w I LO.
Ostatni Dzwonek.
Szkolny Dzień Sportu.
Jędrzejki
Zakończenie roku szkolnego.

Klasa 3 a
wych. Elwira Kłosowicz
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
na rok szkolny 2012/2013
Zadania wychowawcze wynikające z realizacji długofalowego
programu wychowawczego szkoły, programów profilaktycznych
oraz programu Bezpieczna szkoła:
Cele operacyjne Szkoły przyjęte w roku szkolnym 2012/2013:
1. Wyeliminowanie ocen nagannych i nieodpowiednich.
2. Uzyskanie frekwencji rocznej powyżej 91%.

Cele operacyjne klasy 3a w roku szkolnym 2012/2013:
1. Wyeliminowanie ocen poprawnych i dobrych.
2. Uzyskanie frekwencji rocznej powyżej 92%

Zadania:
1. Przypomnienie obowiązujących w szkole regulaminów.
2. Zapoznanie z regulaminem matur.
3. Doradztwo zawodowe – spotkania z przedstawicielami dolnośląskich
uczelni (oferta edukacyjna).
4. Konsultacje indywidualne na temat wyboru kierunku studiów oraz
przeprowadzenie kwestionariuszy predyspozycji zawodowych.
5. Współpraca z Sekcją Ruchu Drogowego KPP w Dzierżoniowie, której
pracownik przeprowadzi prelekcje z pokazem na temat : Bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego- bezpieczeństwo
wszystkich uczestników w ruchu drogowym.

6. Warsztaty na temat autoprezentacji, prowadzone przez pracowników
Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
7. Osiąganie dojrzałości psychicznej i emocjonalnej ( spotkania z lekarzami
zorganizowane przez pedagoga w porozumieniu z prelegentem
i wychowawcami, psychologiem szkolnym).
8. Integracja zespołu klasowego.
9. Pobudzenie kreatywności wśród uczniów klasy 3a.

Zadania wynikające z realizacji hasła przewodniego planu
wychowawczego szkoły:
Rok szkolny 2012/2013 – „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”
1. Negatywne skutki zażywania alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych.
2. Zagrożenia wynikających z szerzenia pornografii.
3. Przemoc fizyczna i psychiczna.
4. Rola aktywności fizycznej i jej znaczenie dla zdrowia.
5. Aktywności obywatelska.
6. Choroby zaburzeń odżywiania i ich wpływ na psychikę ludzką.
7. Wrażliwości na potrzeby innych.
8. Znaczenie wolontariatu.
9. Asertywność.

Sprawy organizacyjne :
1.
2.
3.
4.
5.

Wybór samorządu klasowego.
Organizacja wycieczek.
Organizacja Studniówki.
Regulamin matur.
Klasowe propozycje ocen ze sprawowania.

Zasady dobrego wychowania i właściwego zachowania się
w różnych sytuacjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwracanie uwagi na wygląd oraz stosowność stroju do sytuacji.
Kultura słowa.
Budzenie poczucia odpowiedzialności za budowanie wizerunku szkoły.
Być osobą odpowiedzialną.
Autorytety i idole.
Rola mediów w kształtowaniu wzorców osobowych.

Edukacja kulturalna:
1. Wyjścia/ wyjazdy do muzeum, teatru i kina.

Doradztwo zawodowe:
1. Wybór kierunku studiów.
2. Udział w targach edukacyjnych.

