PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS II PO GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2020/2021
* działania wychowawcze jako priorytet w roku szkolnym 2020/2021

ZADANIE
Podniesienie jakości
i efektywności pracy
na godzinach
wychowawczych

Działania integrujące
zespół klasowy

FORMA REALIZACJI
1.Opracowanie planu pracy i bilansów godzin wychowawczych w poziomie klas
drugich
po gimnazjum z uwzględnieniem wytycznych MEN
 praca metodą projektu : Krytyczne myślenie
 praca metodą "desing thinking" i lekcja odwrócona
2. Uczniowie przygotowują w grupach klipy edukacyjne np.
"Prześladowanie", "Stop przemocy" , "Granice" ( uczniowie proponują tematy
dotyczące bezpieczeństwa w sieci) . Bezpieczne korzystanie z technologii
cyfrowych.*
3. Zapoznanie z organizacją i zasadami pracy w I LO w czasie epidemii
( zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS)
1. Połowinki
2. Przygotowanie imprez klasowych : Dzień chłopaka, Dzień kobiet, Mikołajki,
Wigilia, Walentynki, Dzień Dziecka itp.
3. Wycieczka szkolna do Trójmiasta - projekt edukacyjny dla kl. II po
gimnazjum
" Śladami najnowszej historii Polski"*
4. Włączanie uczniów do przygotowania lekcji i uwzględnienie w bilansach
godzin wychowawczych następujących zagadnień :
Agresja słowna i psychiczna, skuteczne uczenie się i organizacja czasu,
tolerancja wyzwania współczesnej medycyny - transplantologia, zdrowie
psychiczne, krwiodawstwo , szczepienia , zdrowie kobiet i mężczyzn,
kultura słowa i zachowania, racjonalne odżywianie się, seksualność ,
arbitraż i negocjacje w codziennym życiu, niepewność i stres - strategie
życiowe wobec niepokojów współczesności, kompetencje obywatelskie :
obywatel wobec podatków, władzy ( nieposłuszeństwo obywatelskie w
państwie demokratycznym) , kultury ( aspekty prawne i etyczne).
5. Przygotowanie imprez zgodnie z kalendarzem szkolnym

TERMIN
Wrzesień

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawcy klas II

UWAGI

Wychowawcy klas II
Pielęgniarka szkolna
SCPP
M. Wyciszkiewicz

Zależnie od syt.
pandemicznej

W trakcie
Roku
szkolnego

wrzesień

Styczeń luty
W trakcie
Roku
szkolnego
Czerwiec

W trakcie
Roku
szkolnego

Wolontariat i działania na
rzecz potrzebujących

1. Angażowanie uczniów w działania wolontariatu , w akcjach : Pola Nadziei,
Paczka dla dzieci z ZSS , Psu na budę, Sprzątanie świata, Szlachetna Paczka,
PCK
2. Pomoc w ośrodku socjoterapeutycznym i hospicjum

W trakcie
Roku
szkolnego

Wychowawcy klas II
Opiekunowie
wolontariatu w szkole

Demokratyzacja
Życia społeczności szkolnej
(upowszechnienie idei
samorządności)

1. Wybór samorządu klasowego
2. Włączenie się uczniów kl. II do wyborów SU w I LO. Udział w wyborach .
Wspieranie kandydatów w trakcie kampanii wyborczej
3. Przypomnienie procedur dotyczących praw i obowiązków ucznia, zasad
oceniania, Misji i wizji szkoły, procedur w razie nieobecności uczniów ,
opracowanie propozycji do planu wychowawczego klasy.
4. Przypomnienie procedur w przypadku kontaktu ucznia z alkoholem,
tytoniem,
Środkami zmieniającymi świadomość .
1. Projekt : Uczniowie przygotowują w grupach klipy edukacyjne np.
"Prześladowanie", "Stop przemocy" , "Granice" , '' Stop uzależnieniom"
( uczniowie proponują tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci) . *
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się , czerpania informacji z sieci
i krytycznego myślenia , kulturalnej debaty.
Bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych.*
1. Projekt edukacyjny " Świadomy obywatel"
( z uwzględnieniem trzech zagadnień)
 Rynek pracy - jak go rozpoznać i zaplanować swoją przyszłość?
 Prawne, finansowe , moralne aspekty funkcjonowania rodziny we
współczesnym społeczeństwie polskim
 Obywatel wobec zagrożeń klimatycznych ( debata : "Czy ślad węglowy
to ściema ?")
Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej w obszarze problemów
zdrowotnych, prawnych , finansowych , klimatycznych.
Wychowanie do wartości *
1. Część projektu " Świadomy obywatel" ( Rynek pracy)
2. Zajęcia z doradcą zawodowym i przedstawicielami różnych zawodów,
absolwentami I LO

Wrzesień

Wychowawcy klas II
SCPP

W trakcie
Roku
szkolnego

Wychowawcy klas II
SCPP

W trakcie
Roku
szkolnego

Wychowawcy klas II
SCPP SCPP
Doradca zawodowy
Rodzice
M. Wyciszkiewicz
M. Pyrtko
K. Skowrońska

W trakcie
Roku
szkolnego

Wychowawcy klas II
Doradca zawodowy
M. Pyrtko

1. Udział uczniów w Dniu Sportu
2. Edukacja seksualna
3. Część projektu " Świadomy obywatel" ( dbałość o środowisko i klimat)

W trakcie
Roku
szkolnego

Wychowawcy klas II
SCPP
Pielęgniarka szkolna
Nauczyciele w-f

Przeciwdziałanie przemocy
słownej , wykluczeniu i
innym zagrożeniom

Promowanie postaw
prospołecznych

Preorientacja zawodowa

Promowanie profilaktyki
zdrowotnej i zdrowego stylu
życia

Zależnie od syt.
pandemicznej

Edukacja kulturalna

1. Angażowanie klas do udziału w: wyjściach do Centrum Przyrodniczego
i Planetarium, Kina , Teatru Lubuskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej , Archiwum
Państwowego (w ramach edukacji regionalnej) *, wyjazdach do opery.
2. Zachęcanie do udziału w Autunaliach.

W trakcie
Roku
szkolnego
listopad

P. Szewczyk
Wychowawcy klas II

Ewaluacja pracy zespołu

Omówienie w zespole wychowawczym stopnia realizacji bilansów godzin
wychowawczych.

Czerwiec

Wychowawcy klas II

przewodnicząca zespołu wychowawców klas II po gimnazjum
Małgorzata Pyrtko

