PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO na poziomie klas drugich
L.p. Zadania statutowe

Sposoby/formy realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1

Stworzenie jednolitej płaszczyzny
oddziaływań wychowawczych.

Opracowanie programu
profilaktyczno-wychowawczego
na poziomie klas II.

Wrzesień/
Październik

Zespół ds. opracowania PWP,
wychowawcy, nauczyciele
wspomagający, klas II, specjaliści

2

Analiza skuteczności podejmowanych
działań wychowawczych w stosunku
do uczniów z:
- trudnościami w nauce,
- problemami wychowawczymi,
- problemami zdrowotnymi.

Comiesięczne spotkania
nauczycieli klas II oraz
specjalistów w celu
wypracowania najlepszej
metody pomocy uczniom z
trudnościami i problemami.
Spotkania, konsultacje, porady
dla rodziców.
Ścisła współpraca nauczycieli i
specjalistów.
Opracowanie programu pracy z
konkretnym uczniem.
Stworzenie planu działania w
różnych sytuacjach
kryzysowych. Przestrzeganie
ustalonych procedur.
Przeprowadzenie szkoleń dla
pracowników.
Rzetelne pełnienie dyżurów.
Opracowanie jednolitych
sposobów dokumentowania
pracy nauczyciela.
Stworzenie jednej bazy
obejmującej wszystkie
obowiązujące wzory
dokumentów.

Raz w
miesiącu

Wychowawcy,
nauczyciele wspomagający,
pedagog, psycholog, terapeuta
pedagogiczny

Uczniowie, rodzice

Cały rok
szkolny
Wrzesieńpaździernik

Wychowawcy,
Nauczyciele wspomagający,
pedagog, psycholog, terapeuta
pedagogiczny

Uczniowie, rodzice,
nauczyciele

Wrzesień/
październik

Dyrektor

Uczniowie,
nauczyciele

Cały rok
szkolny

osoby przeprowadzające szkolenia

3

Wypracowanie szkolnych strategii
wsparcia dla ucznia ze specyficznymi
problemami.

4

Profilaktyka - Uwzględnienie
jednolitych zasad postępowania
w sytuacjach trudnych, kryzysowych
na terenie szkoły.

5

Uzgodnienie i przygotowanie
jednolitych sposobów
dokumentowania, form dokumentów
wychowawczych.

Adresaci (uczniowie,
rodzice, nauczyciele)
Uczniowie, rodzice,
nauczyciele.

Wg potrzeb

nauczyciele
Wrzesień

Wybrany zespół nauczycieli

Nauczyciele

6

7

8

9

Monitorowanie realizacji zadań
Szkolnego Programu WychowawczoProfilaktycznego; Koncepcji Pracy
Szkoły.

Realizacja klasowych
programów wychowawczoprofilaktycznych
uwzględniających kierunki
realizacji polityki oświatowej
państwa
Ewaluacja i modyfikowanie Szkolnego Ankiety, analiza dokumentacji.
Programu WychowawczoProfilaktycznego; Koncepcji Pracy
Szkoły.
Profilaktyka zagrożeń.
Ustalenie wspólnej strategii
1.Agresja, przemoc psychiczna,
działania w celu uświadamiania
zachowanie dyskryminacyjne.
zagrożeń uczniom.
2. Kształtowanie u uczniów
Szkolenia dla nauczycieli,
pożądanych społecznie postaw
rodziców i uczniów związane z
w zakresie niesienia pomocy
profilaktyką uzależnień.
i reagowania na czyjąś krzywdę.
Zapewnienie uczniom
możliwości anonimowego
skorzystania z pomocy
specjalistów.
Doradztwo zawodowe.
Spotkania z doradcą
zawodowym.
Organizowanie lekcji według
ustalonych scenariuszy.
Zapraszanie na lekcje
specjalistów reprezentujących
różne zawody. Włączanie
rodziców do współpracy.
Wspieranie różnego rodzaju
form aktywności, w których
dzieci rozwijałyby swoje
zainteresowania.
Organizowanie kół
zainteresowań.

Cały rok
szkolny

Dyrektor, wychowawca,
nauczyciele,
specjaliści.

Nauczyciele,
uczniowie

Według
potrzeb

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele
wspomagający, specjaliści, zespół ds.
opracowania PWP i Koncepcji.

Nauczyciele, rodzice,
uczniowie

Wrzesień

Wychowawcy,
Nauczyciele,
specjaliści

Nauczyciele,
uczniowie, rodzice

Cały rok
szkolny

Osoby prowadzące szkolenia

Cały rok
szkolny

Wychowawcy,
nauczyciele,
szkolny doradca zawodowy

Uczniowie

