Program wychowawczy w roku szkolnym 2016/2017
Hasło: Mamy obowiązek znać swoje prawa.
Swoje prawa masz, obowiązki znasz!
Tematy przewodnie:





znajomość swoich praw i obowiązków - pamiętam, że inni też je mają,
kształtowanie postaw z naciskiem na walkę z agresją słowną; wychowanie do wartości,
propagowanie czytelnictwa,
udział rodziców w życiu szkoły.

Cele programu:







wypracowujemy uaktualnienie Zwyczajnika(uczniowie, nauczyciele, rodzice),
uczniowie i rodzice znają prawa i obowiązki wynikające z zapisów w dokumentach szkolnych,
uczeń zdobywa wiedzę na temat praw dziecka (ich genezy, przestrzegania, łamania),
tworzymy tradycję szkolną( uroczystości, imprezy),
uczeń rozumie korzyści płynące z czytania,
rodzice aktywnie włączają się w realizację programu wychowawczego.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Czym się zajmujemy?
Organizujemy pracę w nowym
roku szkolnym

Jakie działania podejmujemy?
WRZESIEŃ
 Przypominamy regulaminy, WSO, klasowe
kontrakty, omawiamy kwestie związane
z bezpieczeństwem w szkole i poza nią,

Kto jest za to odpowiedzialny?
Wychowawcy

wychowawcy, SU
 zaczynamy pracę ze Zwyczajnikiem
(odwrócona kolejność: najpierw ustalamy
z uczniami, jakie zapisy ich zdaniem są ważne,
by wszyscy w szkole czuli się dobrze i bezpiecznie,
jakich sfer szkolnego życia dotyczą, co trzeba
uwzględnić; dopiero potem porównujemy
z zapisami Zwyczajnika) - praca na wrzesień
i październik
 ranking klas – po I i II półroczu

Co zrobić, aby szkoła pozostała
ładna?

Promujemy czytelnictwo

 aktualizujemy Zwyczajnik (co jest dla nas
ważne?)-prawa i obowiązki ucznia
 dbamy o szkolne pomieszczenia (WC, świetlica,
boisko ) - ustalamy konsekwencje za
nieprzestrzeganie zasad( informujemy rodziców
na pierwszych zebraniach)
 realizujemy zadania wynikające z programu
czytelniczego
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SU
wychowawcy
nauczyciele, uczniowie
wychowawcy
wychowawcy, nauczyciele

Międzynarodowy Dzień Kropki

 realizujemy projekt edukacyjny w klasach I-III

Dzień Tabliczki Mnożenia

 sprawdzamy wśród uczniów i mieszkańców Słupi
znajomość tabliczki mnożenia
PAŹDZIERNIK

A. Mroczyk

Świętujemy Dzień Edukacji
Narodowej

 14. 10 Dzień z wychowawcą - nauczyciele czytają
dzieciom (dzieci z podstawówki poznają
nauczycieli z gimnazjum i odwrotnie)+ wspólne
czytanie + wycieczki do biblioteki,

wychowawcy,
wspomagający

W. Mitulska

nauczyciele

 Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły

SU

Pracujemy nad zasadami
postępowania w szkole

 ujednolicenie zasad postępowania nauczycieli
wobec uczniów - rada/warsztaty + Zwyczajnik
( przed debatą)

……………………………………………………

Współpracujemy z rodzicami

 debata o szkole z RR, SU i przedstawiciele n-li
( w drugim tygodniu października)
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Dyrekcja, SU, RR i przedstawiciele
nauczycieli:
A. Mroczyk, M. Mroczyk,
A. Fojutowska, A. Mikulinska
……………………………………………………

Poznajemy prawa dzieci na
świecie
Promujemy czytelnictwo

 spotkanie z prawnikiem - jestem uczniem - znam
swoje prawa
 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

A. Janasiak, A. Mroczyk
M. Mroczyk

LISTOPAD
Świętujemy 11 listopada



Szkolny dzień projektowy - Święto Szkoły
(10 listopada):
 praca z patronem, kotyliony

J. Jędrzejak, SU,………………………………

 zajęcia w grupach/lub inna forma np. gra
terenowa,

……………………………………………………

 akcent niepodległościowy - uroczystość

A. Fojutowska

Tworzymy tradycję szkoły

 Organizujemy ślubowanie klasy I

W. Mitulska

Przygotowujemy się
do uroczystości patriotycznej
Poznajemy prawa dzieci na
świecie
Międzynarodowy Dzień Misia

 Uroczyste odsłonięcie pomnika

J. Jędrzejak, M. Mroczyk

 spotkanie z prawnikiem - jestem uczniem - znam
swoje prawa i obowiązki

A. Janasiak, A. Mroczyk
I. Łażewska

 25. XI
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GRUDZIEŃ
Przygotowujemy się
do Świąt Bożego Narodzenia

 warsztaty Bożonarodzeniowe - 9. XII
(współpraca z rodzicami, dziadkami,
nauczycielami)
 organizujemy wigilie w klasach

M. Wiczyńska, D. Łuczak,
A. Janasiak,M. Pacanowska,
A. Tomaszewska, P. Rauhut

Wychowawcy, wspomagający

 organizujemy wspólne kolędowanie przy choince - A. Fojutowska, I. Łazewska
występy klas
 organizujemy szkolną akcję charytatywną upominki dla dzieci
 bierzemy udział w akcji charytatywnej
Paczka dla Kombatanta
Kształtujemy postawy
patriotyczne

Pomocnicy św. Mikołaja

M. Wiczyńska, M. Mroczyk,
K. Januszkiewicz
A. Tabaczka, SU

A. Fojutowska
 przygotowanie prezentacji multimedialnej
dla uczniów - rocznica Powstania Wielkopolskiego
 świętujemy mikołajki (6 grudnia) w kl. I-III
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I. Wielińska

STYCZEŃ
Cieszymy się karnawałem

Promujemy czytelnictwo w I-III

Cieszymy się karnawałem

Poznajemy prawa dzieci
na świecie

 organizujemy Koncert Noworoczny
( uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie)
 Czytanie z przygodami w planie

J. Jędrzejak, D. Łuczak, B. Zając

I. Łażewska, M. Mroczyk

LUTY
 organizujemy bal dla maluchów - Dzieci z różnych I. Łażewska, wychowawcy kl. I - III
stron świata - prezentujemy stroje i kulturę
z różnych krajów
 Walentynki – skrzynka dobrych życzeń

SU

 organizujemy dyskotekę karnawałową
dla klas IV-VI i gimnazjalistów

Koordynator-kl. III gim.+ A.Tabaczka,
opiekunowie:
A. Fojutowska, A. Mikulinska,
K. Januszkiewicz

 podczas lekcji wychowawczych - wstęp
do zagadnień związanych z prawami dziecka
na świecie

wychowawcy

6

Stosujemy umiejętności
matematyczne
w życiu codziennym

 II dzień projektu - Dzień Matematyki
(kl. IV- VI i gimn)
(23. 02)

A. Tomaszewska, A. Mroczyk

 Międzyklasowy projekt edukacyjny Matematyka W. Mitulska I-III
jest wszędzie (kl. I-III)

Promujemy czytelnictwo

 Nela - mała podróżniczka

M. Mroczyk

MARZEC
Promujemy ideę porozumienia
bez przemocy

Wychowujemy dla
zrównoważonego rozwoju
Dbamy o zasady
dobrego zachowania

pedagog, P. Rauhut, A. Janasiak,
 Dzień Wiosny - Jak mnie słyszą, tak mnie
widzą…" - "walczymy" z agresją słowną - kl. IV-VI SU
i gimn.
 Ekologiczny Dzień Wiosny w klasach I-III

"Damą być, być dżentelmenem - z okazji Dnia
Kobiet promujemy elegancję w stroju
i zachowaniu (8. 03)
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I. Wielińska

SU, A. Fojutowska, A. Mikulinska

KWIECIEŃ
Działamy w środowisku

 bierzemy udział w akcji Pola Nadziei

Dbamy o środowisko

 Dzień Ziemi - 22. 04- organizujemy konkurs
ekologiczny na wykorzystanie surowców
wtórnych, stroje ekologiczne

Kultywujemy tradycje, dbamy
o zasady zachowania się
przy stole

Wspominamy wielkich
Polaków - znaczenie
autorytetu w dzisiejszym
świecie

 organizujemy śniadania wielkanocne w klasie 12. 04

 uroczystość papieska

M. Pacanowska, B. Zając,
wolontariat

SU, A. Fojutowska, A. Mikulinska,
P. Rauhut

Wychowawcy, wspomagający

D. Łuczak, A. Tomaszewska,
I. Łażewska

MAJ
Budujemy wartości
patriotyczne

 bierzemy udział w spotkaniu patriotycznym
w Trzebisławkach - kl. III gimnazjum,

J. Jędrzejak, A. Tabaczka

 każdy ma swoją Konstytucję - Konstytucja 3 Maja SU, A. Fojutowska, A. Mikulinska
i Zwyczajnik
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Promujemy rodzinę

Pokazujemy dokonania

Promujemy czytelnictwo
kl. I-III

Promujemy ideę porozumienia
bez przemocy

Podsumowujemy całoroczną
pracę

 organizacja dnia mamy i taty w klasach I - III
według pomysłów wychowawców i rodziców

Wychowawcy klas I - III

 planujemy prezentacje projektów edukacyjnych - A. Mroczyk
kl. II gimnazjum
 Czytanie z przygodami w planie

CZERWIEC

 Impreza integracyjna dla klas I-III z okazji Dnia
Dziecka - Kolory

T. Śmigaj

T. Śmigaj

P.
 festyn rodzinny "Mamy talenty" - prezentacja kół Koordynator:
zainteresowań i koncert talentów. Festyn łączymy Rauhut, K. Januszkiewicz, SU, wszyscy
n- le
z dniem sportu - konkurencje sportowe (2. 06)
 Dzień Książki - realizujemy w ostatnim tygodniu
roku szkolnego
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J. Jędrzejak, A. Mikulinska,
A. Fojutowska, M. Mroczyk

 Dzień Książki - kl. I - III

I. Wielińska

 organizujemy zakończenie roku szkolnego - kl. III
gimnazjum

A. Tabaczka

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 15 września 2016 roku.
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