PLAN WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 2
IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO
WE WRZEŚNI
ROK SZKOLNY 2015/ 2016

KLASY I
L.P.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE

1.

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i
na terenie szkolnych obiektów sportowych.

2.

Adaptacja uczniów nowych warunków szkolnych.

3.

Rozpoznanie sytuacji interpersonalnej w klasie pod kątem
oczekiwań i konieczności udzielenia szeroko rozumianej
pomocy.

4.

Integracja zespołów klasowych.

5.

Zapoznanie uczniów z zasadami i regulaminami szkolnymi

6.

Uświadomienie uczniom znaczenia norm i zasad w życiu
społecznym

7.

Poznawanie przez uczniów ich mocnych i słabych stron

8.
9.

Motywowanie uczniów do aktywnego korzystania z oferty
szkoły w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej
Udzielenie pomocy uczniom w rozpoznaniu preferowanego
stylu uczenia się i dostosowanie metod prowadzenia lekcji
do potrzeb klasy

10. Kształtowanie postawy tolerancji.

ODPOWIEDZIALNI
Dyrekcja, nauczyciele,
wychowawcy, pedagog
Wychowawcy, Samorząd
Uczniowski
Wychowawca, pedagog,
psycholog
Wychowawca
Wychowawca, nauczyciele
Pedagog, psycholog
Nauczyciele, wychowawca,
pedagog, psycholog
Dyrekcja,
nauczyciele
Pedagog, psycholog,
nauczyciele
Wychowawca, pedagog,
psycholog

KLASY I
L.P.
11.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE
Kształtowanie umiejętności stawiania czoła nowym
sytuacjom życiowym.

12. Kształtowanie umiejętności społecznych

13. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

14.

Zapoznanie uczniów z materiałami dotyczącymi patrona
szkoły.

15. Kultywowanie świąt, tradycji i uroczystości patriotycznych
16. Modelowanie postawy przyjaznej środowisku.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązaniu współpracy
na płaszczyźnie – „ szkoła – rodzice”
Budowanie poczucia przynależności do społeczności
18.
szkolnej.
17.

19.

Promowanie w środowisku lokalnym dobrego imienia
szkoły.

ODPOWIEDZIALNI
Psycholog, pedagog,
nauczyciele
Wychowawca, psycholog,
pedagog
Wychowawca, pedagog, n –le
biologii, WOS, WDŻ
n-le WF, higienistka szkolna,
intendentka
Wychowawca, n-le historii
Wychowawca, n-le historii
n-le geografii, biologii
Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele
Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele
Dyrekcja, nauczyciele,
wychowawcy

KLASY II
L.P.
1.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE
Przypomnienie szkolnych regulaminów .

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawcy, nauczyciele

Kształtowanie umiejętności konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
Rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji na
płaszczyźnie : Uczeń-Uczeń, Uczeń- nauczyciel, Uczeńrodzic.

Pedagog, psycholog,
wychowawcy

4.

Rozpowszechnianie idei wolontariatu.

n-el biologii,pedagog

5.

Poszukiwanie autorytetów w otaczającym nas świecie.

6.

Budowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i
wybory

7.

Rozwijanie zainteresowań, talentów i predyspozycji

8.

Wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności
dydaktycznych i wychowawczych.

9.

Poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze
stresem.

2.
3.

Pedagog, psycholog,
wychowawca

Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele
Wychowawca, nauczyciele,
Pedagog, psycholog
Nauczyciele, świetlica

Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog
Psycholog, pedagog

KLASY II
L.P.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE

Wspomaganie uczniów w poszukiwaniu własnej
tożsamości.
Promowanie postawy asertywnej jako przeciwdziałanie
11.
agresji.

10.

12. Kultywowanie świąt, tradycji i uroczystości patriotycznych
13.

Promowanie zachowań prozdrowotnych pod kątem
zdrowia psychicznego i fizycznego.

14. Wspieranie konkretnych inicjatyw na rzecz środowiska.

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawca, n-le WDŻ,
biologii ,pedagog, psycholog
Pedagog, psycholog,
Wychowawca
Wychowawca, n-el historii,
religii
Wychowawca, pedagog, n-le
WF, higienistka szkolna,
intendentka
Dyrekcja, n-le geografii
i biologii

15. Motywowanie rodziców do korzystania z oferty szkoły.

Wychowawcy

16. Aktywny udział w obchodach „ Dnia patrona Szkoły”

Wychowawcy

17.

Budowanie poczucia przynależności do społeczności
lokalnej.

18.

Promowanie w środowisku lokalnym dobrego imienia
szkoły.

Wychowawcy, nauczyciele

Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele

KLASY III
L.P.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE
Przypomnienie regulaminów i ważnych dokumentów
szkoły.
Wspieranie uczniów zdolnych i ze specyficznymi
trudnościami w nauce.
Promowanie na forum szkoły uczniów reprezentujących
wzorową postawę obywatelską oraz uczniów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce.
Wspomaganie uczniów w tworzenie własnego systemu
wartości, opartego na ogólnie przyjętych normach
moralnych i społecznych.
Kształtowanie u uczniów empatii.
Zapoznanie uczniów z zasadami treningu relaksacyjnego
przed egzaminem.
Zapobieganie zachowaniom ryzykownym dla zdrowia
i życia.

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawca, nauczyciele
Dyrekcja,
Nauczyciele
Dyrekcja, nauczyciele,
wychowawca
n-le religii, WOS, WDŻ,
pedagog, psycholog

Wychowawca, n-le WDŻ,
biologii, religii, pedagog,
psycholog
psycholog
Wychowawca, pedagog,
psycholog

KLASY III
L.P.
8.
9.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE
Zapoznanie uczniów z różnymi grupami zawodowymi i
rynkiem pracy
Udzielanie pomocy w tworzeniu indywidualnych ścieżek
kształcenia mając na uwadze indywidualne możliwości
psychofizyczne ucznia.

10. Przedstawienie oferty edukacyjnej szkół.

11. Kultywowanie świąt, tradycji i uroczystości patriotycznych.
12.

Budowanie u uczniów poczucia bycia Polakiem i
Europejczykiem.

13. Udział w obchodach „ Dnia Patrona „
14. Kontynuowanie współpracy szkoły z rodzicami.
15.

Promowanie w środowisku lokalnym dobrego imienia
szkoły

ODPOWIEDZIALNI
pedagog

Pedagog, psycholog
pedagog

Wychowawca
N-le WOS, j. obcych
Wychowawca
Dyrekcja, wychowawcy, n-le
Dyrekcja, wychowawca, n-le

Program wychowawczy szkoły określa ogólne cele do realizacji z
uczniami na poszczególnych poziomach edukacji gimnazjalnej.
Wychowawcy klas, uwzględniając cele ogólne tworzą klasowe
plany wychowawcze, dostosowując tematykę zajęć do potrzeb
swojej klasy.
Oddziaływania wychowawcze w naszej szkole realizowane są
przy użyciu następujących metod i form pracy: projekty
edukacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
wychowawcze, współpraca z ZHP, wolontariat, zajęcia sportowe,
indywidualna praca n-la z uczniem zdolnym, obozy letnie i
zimowe, kółka zainteresowań, wycieczki szkolne, debaty,
konkursy przedmiotowe, festiwale…

