Szkolny program wychowawczy ZPO nr 1
w Kraśniku
Rok szkolny 2016/2017
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Spis treści:
1. Cele nadrzędne.
2. Cele szczegółowe.
3. Spodziewane efekty.
4. Narzędzia ewaluacji.
5. Szkolny program wychowawczy.
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Cel nadrzędny:
1. Wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka na miarę możliwo ci i potrzeb.
Cele szczegółoweŚ
1. Wychowanie do życia w społeczeństwie
2. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
3. Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe
4. Wychowanie prozdrowotne
5. Wychowanie czytelniczo – medialne
Spodziewane efekty:
1. Zintegrowanie zespołów klasowych
2. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi
3. Stosowanie przez uczniów norm społecznie akceptowanych
4. Utożsamianie się z narodem i jego warto ciami
5. Stosowanie przez uczniów na co dzień zasad zdrowego stylu życia
6. Efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi
Narzędzia ewaluacjiŚ
- ankiety
- zapisy w dzienniku lekcyjnym i u pedagoga
- sprawozdania
- informacje zwrotne
3

Bloki
tematyczne
1. Wychowanie
do życia w
społeczeństwie

Zadania do realizacji

Cały rok

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy

Ewaluacja i sposoby
monitorowania
Wpisy w dzienniku
Sprawozdanie

Cały rok

Wychowawcy

Wpisy w dzienniku
Protokoły ze spotkań

3. Praca w SU i w samorządach
klasowych.

Cały rok

Opiekun SU
Wychowawcy

Sprawozdanie

4. Wycieczki klasowe.

Cały rok

Wychowawcy

Karty wycieczek

Pedagog

Wpisy w dzienniku

Nauczyciele kl. I

Sprawozdanie z
przebiegu uroczysto ci

Wychowawcy

Wpis w zeszycie
klasowym

Formy realizacji

1) Integracja rodowiska 1.Integracja zespołów klasowych
wychowawczego.
i społeczno ci szkolnej poprzez
udział w imprezach klasowych
i szkolnych.
2. cisła współpraca z rodzicami
poprzez:
 współorganizowanie
imprez
klasowych i szkolnych
 spotkania ogólne
i indywidualne

5.Wspieranie dziecka młodszego zajęcia integracyjne w klasie I.
6.Przyjęcie uczniów klas I do
społeczno ci szkolnej.
2) Tworzenie
wła ciwych relacji
z otoczeniem.

1.Organizowanie w miarę potrzeb
zespołów wzajemnej pomocy
w nauce (zespoły koleżeńskie)
2. Prowadzenie zajęć na temat
zachowań uległych, agresywnych,
asertywnych.
3. Udział w akcjach mających na

Termin

IX – X
X
Cały rok

I semestr
Cały rok

Pedagog,
nauczyciele
przyrody
Wychowawcy

Zapisy w dziennikach
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celu pomoc drugiemu człowiekowi
ogłoszonych przez SU, PCK,
pedagoga szkolnego i innych.

3) Wpajanie zasad
dobrego wychowania
i norm akceptowanych
społecznie.

6)

Pomoc uczniom.

Zapisy u osób
prowadzących zbiórkę

4. Kontakty z pensjonariuszami
Domu Pomocy Społecznej.

Cały rok

M.Zbęk, katecheci

5.Promocja szkoły w rodowisku.

Cały rok

1) Zapoznanie ze Statutem szkoły
– prawa i obowiązki ucznia.

IX

Zespół nauczycieli Harmonogram
od promocji
Wychowawcy
Zapis w dzienniku

Sprawozdanie

2) Analizowanie zachowań
uczniów w czasie zajęć i przerw.

Cały rok

Nauczyciele,
wychowawcy

3) Wpajanie zasad i norm
akceptowanych społecznie

Cały rok

Nauczyciele,
wychowawcy

Wpisy w dzienniku

4) „Z kulturą za pan brat” – zajęcia
dla ucz. kl. O- VI

Cały rok

Wychowawcy,
pedagog, psycholog

Wpisy w dzienniku

5) Zajęcia warsztatowe dotyczące
uprzedzeń,
dyskryminacji,
tolerancji wobec odmiennych
opinii i przekonań
1. Tworzenie zespołów
wyrównywania wiedzy.

Cały rok

IX

Dyrekcja

Wpisy w dzienniku

2.W miarę możliwo ci
prowadzenie zajęć
logopedycznych.

Cały rok

Dyrekcja

Wpisy w dzienniku

Wpisy w dzienniku

Wychowawcy,
pedagog, psycholog
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3. Praca z uczniem zdolnym
(koła zainteresowań).

Cały rok

Nauczyciele

Wpisy w dzienniku

4. Prowadzenie zajęć
rewalidacyjnych.

Cały rok

Pedagog,
wychowawcy

Sprawozdanie

Cały rok

Dyrekcja

Wpisy w dzienniku

Cały rok

Nauczyciele

Plan imprezy

Cały rok

Nauczyciele

Wpisy w dzienniku

Cały rok

Wychowawcy,
nauczyciele historii

Wpisy w dzienniku

Wychowawcy

Wpisy w dzienniku

XI
IX

Opiekun SU

Sprawozdanie

Cały rok

Opiekun SU

Plan pracy SU

4. Pomoc materialna dzieciom
z rodzin najuboższychŚ
- dożywianie,
- zakup podręczników i przyborów
szkolnych
- ustalenie listy uczniów
zwolnionych z opłat na
ubezpieczenie
- organizowanie paczek
wiątecznych
2. Wychowanie 1. Kształtowanie więzi z 1. Organizowanie i uczestniczenie
patriotyczne
ojczyzną, wiadomo ć, w uroczysto ciach obchodów
i obywatelskie
tożsamo ć i dumy
wiąt i rocznic.
narodowej.
2. Zapoznanie uczniów z historią
państwa polskiego oraz symbolami
państwowymi.
3. Pełnienie przez uczniów opieki
nad miejscami pamięci narodowej.
2. Poznawanie sylwetek
wielkich Polaków.
3. Przygotowanie do
aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.

1. Zapoznanie uczniów z sylwetką
patrona szkoły.
1. Wybory do SU.
2. Praca w SU
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3. Edukacja
regionalna
i dziedzictwo
kulturowe

4.Wychowanie
prozdrowotne

1. Poznanie najbliższego
rodowiska lokalnego
i specyfiki swojego
regionu.
2. Rozwijanie potrzeby
kontaktu z kulturą
i sztuką.
1. Stworzenie warunków
do kształtowania
zachowań
sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu
w szkole i poza szkołą.

1. Organizowanie wycieczek
tematycznych w ramach realizacji
przedmiotów: historii, j. polskiego,
plastyki
1. Wyj cia do teatru, muzeum,
kina.

Cały rok

Nauczyciele

Wpisy w dzienniku

Cały rok

Wychowawcy

Karta wycieczki, wpisy
w dzienniku

2. Wycieczki klasowe

Cały rok

Wychowawcy

1. Zdrowie i higiena – pogadanki.

Cały rok

2. Prowadzenie zajęć na temat
zdrowego stylu życia.

Cały rok

Pielęgniarka,
wychowawcy
Wychowawcy,
pedagog szkolny

Karta wycieczki, wpisy
w dzienniku
Wpisy w dzienniku

3. Wdrażanie do aktywno ci
poprzez uczestnictwo w różnych
formach działalno ci ruchowej
(piesze wycieczki, rajdy).
Organizowanie rozgrywek
sportowych.

Cały rok

Wychowawcy,
nauczyciele
wychowania
fizycznego

Sprawozdanie

4. W miarę możliwo ci prowadzenie zajęć na basenie.

Cały rok

Dyrekcja

Wpisy w dzienniku

I - VI

Nauczyciel
Korektywy

Wpisy w dzienniku

6. Prowadzenie zajęć rytmiki kl. 0

Cały rok

Nauczyciel
prowadzący

Wpisy w dzienniku

7. Rozmowy na temat różnych
zagrożeń i umiejętno ci radzenia

Cały rok

5. Prowadzenie zajęć dla uczniów
z wadami postawy.

Wpisy w dzienniku

Wychowawcy
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sobie z nimi
- kataklizmy
- bezpieczeństwo w kontaktach
z nieznajomymi
- zły dotyk
- bezpieczeństwo w ruchu
drogowym
8. Wprowadzenie programu
”Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej”
9. Pogadanka na temat „Jak
zadbać o własne bezpieczeństwo”.
10. Zapewnienie opieki uczniom
w czasie wycieczek i imprez
szkolnych.

,pedagog

Wpisy w dzienniku

Po
Wychowawcy,
ukończeniu pedagog
kursu
Wrzesień,
październik Pedagog, Straż
Miejska

Wpisy w dzienniku

Cały rok

Wychowawcy

Wpisy w dzienniku

11. Prowadzenie zajęć
wychowania do życia w rodzinie.

Cały rok

Dyrekcja

Wpisy w dzienniku

12. Zapobieganie próchnicy zębów
(fluoryzacja, i pogadanki)

Cały rok

Pielęgniarka

Wpisy w dzienniku
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2. Profilaktyka zdrowia.

1. Organizowanie zajęć
warsztatowych na temat
szkodliwo ci palenia, picia
alkoholu, używania rodków
psychoaktywnych.

Cały rok

Wychowawcy,
pedagog

Wpisy w dzienniku,
zeszyt zajęć
społecznych
u pedagoga

2. Organizowanie zajęćŚ
Cały rok
- podejmowanie wiadomych
decyzji,
- skuteczne
sposoby
odmawiania.
3. HIV i AIDS – współczesne
Cały rok
zagrożenie.

Wychowawcy,
pedagog

Wpisy w dzienniku,
zeszyt zajęć
społecznych
u pedagoga

Pedagog kl. VI

Wpis w dzienniku

4. Prowadzenie zajęć dotyczących Cały rok
zaburzeń odżywiania( anoreksja,
bulimia, otyło ć)

Psycholog

Wpis w dzienniku

Nauczyciel
techniki,
wychowawcy
kl. I-III
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

Wpisy w dzienniku

5. Prowadzenie lekcji na temat
zasad ruchu drogowego.

Cały rok

6. Prowadzenie sportowych zajęć
pozalekcyjnych.
7. Prowadzenie zajęć dla rodziców
kl.0-I na temat: „Kształtowanie I semestr
czynno ci
samoobsługowych
i higienicznych u dzieci”.

Wpisy w dzienniku

Wychowawcy klas Wpis w dzienniku
0-I
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5.

Wychowanie
czytelniczomedialne

1. Sprawne korzystanie
z różnych źródeł
informacji.
2. Rozwijanie
i utrwalanie
zainteresowań
i nawyków
czytelniczych.

8. Pogadanki na temat zagrożeń I semestr
wywoływanych przez wirus grypy

Pielęgniarka

Wpis w dzienniku

9. Prowadzenie sportowych zajęć Cały rok
pozalekcyjnych.

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
Nauczyciele

Wpisy w dzienniku

Nauczyciele,
bibliotekarz.
Nauczyciele,
bibliotekarz.

Wpisy w dzienniku

1. Korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych oraz
Internetu.
1.Lekcje biblioteczne.

Cały rok

2. Konkursy czytelnicze
i literackie.

Cały rok

3. Praca z aktywem bibliotecznym.

Cały rok

Nauczyciele,
bibliotekarz.

Wpisy w dzienniku

Cały rok

Nauczyciele,
bibliotekarz.

Wpisy w dzienniku

Raz w
miesiącu

Nauczyciele,
bibliotekarz,
zaproszeni go cie

Wpisy w dzienniku

4. Organizowanie wystawek
tematycznych, prezentowanie
nowo ci wydawniczych,
konkursów plastycznych,
literackich i czytelniczych
5.Prowadzenie akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” dla klas 0- VI –
literatura piękna i kształtująca
wiat norm i warto ci.

Cały rok

Wpisy w dzienniku

Wpisy w dzienniku,
sprawozdanie
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