Opis działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły- rok 2020/2021

I . Sfera społeczna

Sfery
rozw
oju

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy
realizacji
- początek
września

1.Zapoznanie z
-zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami obowiązującymi
podstawowymi prawami i
w szkole
obowiązkami wynikającymi z
roli ucznia oraz członka
społeczności szkolnej
2.Kształtowanie przyjaznych -integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania: wycieczki,
relacji międzykulturowych
zabawy, projekty , m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka
-okazywanie szacunku osobom dorosłym i starszym ( Dzień Seniora,
Dzień Matki, Dzień Nauczyciela)
-spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant,
ratownik medyczny
3.Kultura na co dzień- uwzględnić w tematyce godzin wychowawczych tematykę związaną
kształtowanie postaw i
z przejawami negatywnych zachowań, słownych, fizycznych wśród
respektowanie norm
uczniów
społecznych.

-nauczyciele i
- cały rok
wychowawcy według
harmonogramu imprez
- p. M. Lorek, K.
Gazda
- marzec, kwiecień

4. Współpraca z rodzicami

5.Kształtowanie szacunku
wobec środowiska
naturalnego

- wychowawcy

-wychowawcy

-cały rok

-psycholog

-styczeń

-wychowawcy angażują rodziców w działalność szkoły, klasy,
włączając w cykl zajęć dotyczących zawodu jako ekspertów

-wychowawcy

- w ciągu roku

-zapoznanie rodziców z głównymi kierunkami pracy szkoły na rok
szkolny 2020/2021 - informator dla rodziców
- organizacja szkolenia zaproponowanego przez rodziców ,,Jak
wspierać swoje dziecko w trudnych sytuacjach”
-udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata 2020”- konkurs dla
uczniów,
- wycieczki krajoznawcze
-opieka uczniów nad ogrodem sensorycznym

-dyrektor

-wrzesień

- pedagog

- styczeń

-dyrektor

-wrzesień

-nauczyciele
-nauczyciele świetlicy

- w ciągu roku
-marzec-maj

-realizacja programu edukacyjnego i konkursu ,,Szkolne Przygody
Gangu Fajniaków”

-nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

21.09.2020r., do
18.11.2020r.

II. Sfera fizyczna

1. Propagowanie zdrowego
trybu życia. Kształtowanie
nawyków dbania o zdrowie i
higienę osobistą.

2. Popularyzacja aktywnych
sposobów spędzania wolnego
czasu

3.Zwiększenie
bezpieczeństwa uczniów na
terenie szkoły i poza nią

- realizacja programu V edycja ,,Bieg po zdrowie”- kl. IV
- profilaktyka przeciwdziałania COVID-19 (film)
-spotkanie z pielęgniarką ( dbałość o higienę, dobór stroju do pogody),

- A. Buda ,J. Witczak,
- pedagog

cały rok
-październik
- listopad

- Program dla kl. I- III „Przygotujmy lepszy świat” (przeprowadzenie
lekcji, przygotowanie posiłków, ankieta)

K. Gazda,
K. Głogowska,
A.Chmiel

1.10.202031.03.2021

- Program dla szkół” kl. I-IV komponent owocowo – warzywny;
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym (wycieczki
edukacyjne do gospodarstw, konkursy, wspólne spożywanie drugiego
śniadania, prowadzenie ogródka w doniczce)
- realizacja treści w zakresie zdrowego odżywiania „walka z otyłością”
w klasie VI.

-wychowawcy

cały rok

M. Zagozdon

grudzień,
kwiecień

- przerwy śródlekcyjne na dworze
-wycieczki szkolne z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
-organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych na
powietrzu i w ogrodzie :
Turnieje szkolne

-nauczyciele uczący
- wychowawcy ,
nauczyciele
-nauczyciele

- w ciągu roku
- w ciągu roku

- J. Witczak
-K. Głogowska

listopad i marzec

- p. K. Głogowska

-październik luty
-wrzesień
-cały rok

-realizacja programów: XII edycja,, Akademia Bezpiecznego
Puchatka”
-zapoznanie z procedurami dotyczącymi postępowania przy wykryciu
COVID-19
-zapewnienie stałej opieki uczniom ( dyżury nauczycielskie)
-udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej (godziny
wychowawcze, pogadanki, prezentacje, ćwiczenia praktyczne)

- wychowawcy ,
nauczyciele
- wychowawcy ,
nauczyciele
- wychowawcy 1
godzina

-bezpieczne ferie i wakacje- spotkanie z policjantem

-dyrektor

- w ciągu roku

-styczeń,
czerwiec

1. Wdrażanie uczniów do
radzenia sobie z problemami
dnia codziennego

III. Sfera intelektualna

2. Uczenie tolerancji i
szacunku dla drugiego
człowieka

- zachęcanie uczniów do dzielenia się swoim problemami z osobami
kompetentnymi do udzielania im pomocy- godziny wychowawcze,
kontynuacja cyklicznych spotkań z psychologiem
-zorganizowanie spotkania z przedstawicielem poradni na temat
eliminowania negatywnych zachowań słownych i fizycznych w
relacjach rówieśniczych

-wychowawcy ,
pedagog, psycholog

-cały rok

-psycholog

-styczeń

- tematyka rozmów na godzinach wychowawczych, gazetki szkolne,
projekcje filmów o tematyce tolerancji i przyjaźni
-organizacja Dnia Życzliwości

-wychowawcy

-cały rok

-SU
-nauczyciele,
wychowawcy, SU

-styczeń
-cały rok

- wychowawcy klas
- nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
-K. Pióro, K. Gazda

-cały rok
-cały rok

-nauczyciele i
wychowawcy
- nauczyciele i
wychowawcy

-cały rok

3.Wdrażanie do poszanowania -obchody klasowego: Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, Dnia Dziecka,
więzi rodzinnych i tradycji
poczta Walentynowa, tradycja Świąt Wielkanocnych i
świątecznych
Bożonarodzeniowych,
-spotkanie z twórcami i artystami regionalnymi
-nawiązanie współpracy z KGW ,,Kępianki”- warsztaty kulinarne.
-konkurs rodzinny na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową
- współpraca z OCK( wyjazdy na wystawy, prezentacje)
4.Wspieranie uczniów o
różnych potrzebach
edukacyjnych

5.Kształtowanie nawyków
właściwego korzystania z
komputera i bezpiecznego
poruszania się w sieci

-realizacja zaleceń poradni
-dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów
-prowadzenie zajęć: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,
rewalidacyjnych i dydaktyczno- wyrównawczych
-zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z problemami
dydaktycznymi w ramach godzin świetlicowych
-Dzień Bezpiecznego Internetu
-lekcje wychowawcze na temat cyberbezpieczeństwa (adekwatnie do
potrzeb klasy)
-pogadanka dla rodziców na temat bezpieczeństwa cyfrowego
-utworzenie zakładki w serwisie internetowym szkoły
-szkolenia nauczycieli z wybranych zagadnień bezpieczeństwa
cyfrowego

-grudzień

-cały rok
-cały rok

-K. Pióro, A. Chmiel,
K. Gazda
-cały rok
-nauczyciele świetlicy
- dyrektor
-wychowawcy

-luty
-październik

-dyrektor

21.10.2020

-nauczyciele we
własnym zakresie

-cały rok

IV. Sfera duchowa

6. Wdrażanie uczniów do
korzystania z dziennika
elektronicznego i pakietu
Office 365
1. Kształtowanie postawwychowanie do wartości

2. Upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji czytelniczych
wśród dzieci

3. Rozwijanie i wspieranie
działalności charytatywnej

- przygotowanie uczniów do aktywnej nauki zdalnej

- wychowawcy
- dyrektor

- wrzesień
/październik

W nadchodzącym roku chcemy skupić się na następujących
wartościach:
 przyjaźń - jako forma dobrej współpracy;
 optymizm -aspekt nadziei,
 życzliwość – przejaw miłości;
 koncentracja– potencjał ucznia, ukryte zdolności, sposoby
uczenia się, kreatywność
 pokój – umiejętność tworzenia zgodnych relacji, emocje
 szczerość – prawda w praktyce
 zdrowie – właściwe postępowanie
 wdzięczność – utrwalanie postawy dostrzegania dobra wokół
-opieka nad miejscami pamięci narodowej

wychowawcy
lekcje w planie pracy

-cały rok

-wychowanie do wartości w nauczaniu religii- szkolenie indywidualne
- organizowanie wyjść na lekcje czytelnicze

-A. Buda,
M. Zagozdon
-K. Pióro

-październik

- K. Gazda, A. Chmiel, -cały rok
K. Głogowska
-spotkania z twórcami literatury dziecięcej w ramach współpracy z filią p. R. Smaga
biblioteczną
-prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem( rozmowy o
książkach, gry literackie, głośne czytanie)
- Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i
-listopad
księgarza.
-Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej - A. Buda
-kwiecień
książki.
- realizacja działań Szkolnego Klubu UNICEF

-SU A. Chmiel

-cały rok

-udział w akcjach charytatywnych ,,Góra grosza”, ,,WOŚP”
-pomoc materialna i rzeczowa osobom będącym w trudnej sytuacji
życiowej

-K. Pióro
-pedagog,

-w ciągu roku

