HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
GIMNAZJUM NR 1 IM. MARII KUNIC W ŚWIDNICY
ROK SZKOLNY 2016/2017
ZADANIE

SPOSÓB
REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

KRYTERIUM
SUKCESU

- lekcje muzealne:

rok szkolny

E.Skwarcan

udział dużej liczby
uczniów
w wyjściach,
wyjazdach

-organizacja
warsztatów
przyrodniczych
-organizacja wyjazdu
na lekcję fizyki
w Instytucie Fizyki
UW
-cykliczne spotkania
ze sztuką
-organizacja
wyjazdów
do Wrocławia
na przedstawienia
w języku angielskim
-lekcja w Instytucie
Goethego we
Wrocławiu,
-poznajemy kraje
niemieckojęzyczne-wycieczki
-organizacja
wycieczek do kina,
teatru
-organizacja
konkursów:
 Dzień Patrona

raz
w semestrze

A.Kiebuła,
J.Szumska

raz
w semestrze

J.Szumska

rok szkolny

B.Zegarłowska

rok szkolny

D.Wajs, A.Jeziorna

rok szkolny

D.Boroń, V.Jekiełek

rok szkolny

D.Boroń, V.Jekiełek

rok szkolny

poloniści,
wychowawcy

25.10.2016

E.Jurga-Ożóg,
B.Wróbel

 Dzień

październik
2016
11.11.2016

D.Wajs,
A. Jeziorna
A.Rokicka

17.11.2016
19.12.2016

R.Grabowska,
B.Kurylak
B.Zegarłowska

11.01.2017

I.Papadaki, Ksiądz

27.01.2017

M.Pękała,
I.Wierzbicka

I. ROZWÓJ
INTELEKTUALNY

a) rozwijanie
umiejętności
twórczego myślenia

Muzeum
Kupiectwa
w Świdnicy

Amerykański
 Dzień św. Marcina
– konkurs na plakat
 konkurs
historyczny
 konkurs
szopek, witraży,
kartek świątecznych
 konkurs
wiedzy biblijnej kl. I
 etap szkolny
konkursu
recytatorskiego
„Pegazik”

uczniowie kl. I
poznają postać
patrona szkoły
uczniowie
wszystkich klas
wezmą udział
w konkursach

 Dni

8.02.2017

Międzynarodowe

 turniej
ekologiczny kl. I
 Turniej
o Zagrożeniach
Cywilizacyjnych
Człowieka dla kl. II
 Konkurs
Poezji Śpiewanej
 Dzień
Konsumenta
 konkurs
fizyczny kl. I-III
 Powiatowy
Konkurs Języka
Angielskiego dla
szkół podstawowych
 konkurs
z okazji śmierci
św. Jana Pawła II
 konkurs
fotograficzny
kl. I-III
 VIII
Międzyszkolny
Festiwal Piosenki
w Języku
Angielskim
 Turniej
Szachowy
 konkurs
matematyczny kl. I

-kiermasz
używanych
książek
b) pomoc
w odkrywaniu
możliwości,
predyspozycji
i ich twórczego
wykorzystania

- udział
w konkursach
przedmiotowych, np.
zDolny Ślązak, Liga
Naukowa, Kangur
Matematyczny, Disce
Puer, „Być kimś”,
„Mały Poliglota”,
Master Mind,
Szczęśliwa
Dwunastka,
Kreatywni

28.02.2017

D.Wajs,
A.Korzekwa,
A.Ostrowska,
D.Boroń, V.Jekiełek,
A.Rokicka,
B.Zegarłowska
A.Kiebuła, B.Kurylak

7.03.2017

J.Szumska,
E.Skwarcan

9.03.2017

I.Wierzbicka,
B.Zegarłowska

13.03.2017
24.03.2017
marzec 2017

E.Skwarcan,
B.Kurylak
J.Szumska,
G.Woszczyk
A.Korzekwa,
A.Ostrowska

31.03.2017

I.Papadaki, Ksiądz

kwiecień 2017

B.Laskowska,
G.Woszczyk

maj 2017

D.Wajs, A.Jeziorna,
B.Zegarłowska,
I.Papadaki

maj 2017

A.Korzekwa

13.06.2017

B.Wróbel,
E.Jurga-Ożóg,
J.Adamska-Litwińska
A.Korzekwa,
I.Wierzbicka

21.10.2016

cały rok

nauczyciele
przedmiotowcy

udział najlepszych
uczniów
zwiększenie liczby
uczniów
w konkursach,
sukcesy uczniów
w konkursach

w Kasprowiczu,
artystycznych,
małych formach
teatralnych,
zawodach
sportowych
- aktywizujące
metody pracy
+lekcja otwarta
- próbne egzaminy
kl. III
- koła przedmiotowe
i zainteresowań:
+ dekoratornia,
+ zespół wokalny,
+zespół teatralny,
+ koło
informatyczne,
+ zajęcia sportowe,
+ koło EKO,
+Koło
Miłośników
Świdnicy,
+koło PCK,
+koło Caritas
- koncert
„Talenty naszej
szkoły”
- wystawa prac
uczniowskich, np.
plakatów z okazji
Dnia Ziemi,
fotografii
- prezentacja
osiągnięć uczniów
w środowisku, np.
Dom Dziennego
Pobytu, Fundacja Ut
Unum Sint, Zespół
Szkół Specjalnych
nr 7, Ośrodek
RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy
-realizacja projektów
edukacyjnych

-wyjścia uczniów
kl. III na Targi Szkół
- zajęcia
z zawodoznawstwa
kl. I-III

cały rok
II semestr

nauczyciele
prowadzący zajęcia
A.Jeziorna

16-18.11.2016

nauczyciele
przedmiotowcy

cały rok

nauczyciele
prowadzący zajęcia

czerwiec 2017
kwiecień 2017

M.Pękała,
B.Zegarłowska,
I.Papadaki
B. Kurylak,
A. Kiebuła,
B.Laskowska,
G.Woszczyk

rok szkolny

nauczyciel-opiekun

rok szkolny

koordynator
projektów
opiekunowie
projektów
wychowawcy

II semestr
rok szkolny

B.Kurylak,
J.Adamska-Litwińska
pedagog szkolny,
pracownicy PPP

wymiana
doświadczeń
bardzo dobre
i dobre wyniki
egzaminów
udział dużej liczby
uczniów
w zajęciach

udział chętnych
uczniów

wybór szkoły
przez ucznia
jest zgodny z jego
umiejętnościami
i wiedzą

c) pomoc uczniom
z deficytami
rozwojowymi

- warsztaty "Techniki
skutecznego uczenia
się"
- konsultacje
z uczniami słabymi

- zajęcia
indywidualne
- zajęcia
terapeutyczne
-współpraca
z rodzicami

październik

pedagog

rok szkolny

nauczyciele
prowadzący zajęcia

rok szkolny

nauczyciele
prowadzący zajęcia
nauczyciele
prowadzący zajęcia,
psycholog, pedagog
grono pedagogiczne

rok szkolny

rok szkolny

bardzo mały %
uczniów
niepromowanych
50 % uczniów
uczęszcza
przynajmniej
na 1 rodzaj zajęć

II. ROZWÓJ
EMOCJONALNY
a) pomoc
w samozapoznaniu,
samoocenie,
kształtowanie
umiejętności
akceptacji siebie,
swoich zachowań,
reakcji

b) wdrażanie
postaw
asertywnych,
radzenie sobie
ze stresem, istota
koleżeństwa
i przyjaźni,
wzajemny
szacunek,
współpraca,
udzielanie pomocy,
empatia

- diagnoza
samopoczucia
w klasie, szkole:
„Mapa problemów
wychowawczych”
w kl. I i III
- aktywizujące
metody pracy
+lekcja otwarta

- zajęcia integracyjne
metodą Klanza
dla kl. I
-zajęcia integracyjne
dla kl. I
- stosowanie technik
relaksacyjnych
podczas lekcji
- praca pedagoga,
psychologa
szkolnego
- współpraca
z rodzicami
- obserwacja
i dokumentowanie
postaw i zachowań
uczniów
- współpraca
z instytucjami
i organizacjami, np.
PPP, Policja, Straż
Miejska, Sąd
Rodzinny
- godziny

rok szkolny

V.Hasek,
wychowawcy

rok szkolny

nauczyciele
prowadzący zajęcia
D.Boroń

I semestr

wrzesień 2016

I semestr
rok szkolny
rok szkolny

rok szkolny
rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

J.Szumska,
I.Wierzbicka,
wychowawcy
K.Staszak,
pracownik PPP
nauczyciele
prowadzący zajęcia
pedagog, psycholog
wychowawcy

wychowawcy

pedagog, psycholog
szkolny,
wychowawcy

lepsze
samopoczucie
w klasie, szkole,
zwiększenie
stopnia akceptacji
siebie

wymiana
doświadczeń
zmniejszenie ilości
niewłaściwych
zachowań i postaw,
integracja zespołów
klasowych

wychowawcze
-wybór ucznia
godnego
naśladowania
-warsztaty "Jak
skutecznie radzić
sobie ze stresem?"

czerwiec 2017

wychowawcy
powołany zespół

- organizowanie
wspólnych wyjść,
wyjazdów do kina,
teatru
-wycieczki klasowe

rok szkolny

wychowawcy

wrzesień 2016
kl. I
maj, czerwiec
2017
kl. II-III
rok szkolny

wychowawcy

30.09.2016

rok szkolny

kl. III d
A.Korzekwa
nauczyciele
odpowiedzialni,
wychowawcy
nauczyciele
odpowiedzialni,
wychowawcy
wychowawcy

rok szkolny

opiekunowie SU

II semestr

pedagog, psycholog

rok szkolny

powołany zespół:
A.Korzekwa,
I.Papadaki,
B.Zegarłowska,
A.Jeziorna, D.Wajs,
B.Wróbel,
E.Jurga-Ożóg

listopad 2016
psycholog

III. ROZWÓJ
SPOŁECZNY
a) kształtowanie
umiejętności
słuchania,
komunikowania,
negocjowania

- imprezy klasowe,
szkolne np. Dzień
Chłopaka, Andrzejki,
Mikołajki, Dzień
Kobiet, Wigilie,
pasowanie na
gimnazjalistę
- udział w akcjach,
np. Sprzątanie Świata
- podejmowanie
wspólnych akcji
charytatywnych
- działalność
samorządów
klasowych
-działalność SU, np.
ciasteczkowe
poniedziałki, dni
tematyczne, Dzień
Samorządności,
uroczystość
rozpoczęcia
i zakończenia roku
szkolnego
- warsztaty z zakresu
komunikacji
międzyludzkiej
b) integrowanie
wychowawczych
działań szkoły
i rodziców

- współpraca
w organizacji imprez,
np. Dzień Patrona,
Festyn Parafialny,
Międzyszkolny
Festiwal Piosenki

rok szkolny

rok szkolny

zwiększenie
poczucia
odpowiedzialności
zespołowej,
zgranie zespołów
klasowych, brak
izolacji

wychowawcy
SU

udział w akcjach
bierze cała
społeczność
szkolna

duże
zaangażowanie
młodzieży

włączanie coraz
większej liczby
rodziców
w organizację
wspólnych imprez

c) kształtowanie
właściwych postaw
obywatelskich,
szacunku dla
tradycji, historii
i symboli
narodowych,
przynależności
do społeczności
lokalnej, Ojczyzny
i społeczności
europejskiej,
wdrażanie
do samorządności
i rozwiązywania
problemów
o charakterze
społecznym

d) uświadamianie
zagrożeń
cywilizacyjnych
i wskazywanie
sposobów
zapobiegania

- organizowanie
uroczystości
związanych
ze świętami: KEN,
11 listopada, 3 maja

14.10.2016

10.11.2016

28.04.2017

Kl. III b
M.Pękała,
B.Zegarłowska ,
I.Papadaki
Kl. III e
A.Ostrowska,
B.Zegarłowska,
I.Papadaki
II a, II e
V.Jekiełek, D.Boroń
B.Zegarłowska,
I.Papadaki
E.Skwarcan
nauczyciele
przedmiotowcy,
wychowawcy

- spotkania z IPN
- wprowadzanie
elementów
wychowania
regionalnego
na różnych
przedmiotach
i godzinie
wychowawczej
- działalność Koła
Miłośników
Świdnicy
- działalność SU
- udział w akcjach
charytatywnych, ds.
„Góra grosza”,
współpraca z PCK,
zbiórki na rzecz
schroniska dla
zwierząt „Azyl”,
Domu Dziecka
„Chata”
-Tydzień z
Wolontariatem
„Każdy chce żyć
godnie”
- wycieczki
pod hasłem „Poznaj
swój region”, opera,
filharmonia, Muzeum
Kupiectwa, Broni
-obchody Dnia
Patrona

styczeń 2017
rok szkolny

25.10.2016

B.Wróbel,
E.Jurga-Ożóg

-udział w konkursach
tematycznych
- udział w akcji
„Sprzątanie świata”
-realizacja zagadnień
proekologicznych

rok szkolny

nauczyciel-opiekun

rok szkolny

E.Skwarcan

rok szkolny
rok szkolny

opiekunowie
opiekunowie SU,
A.Kiebuła,
J.Szumska,
B.Zegarłowska,
A.Korzekwa,
I.Papadaki,
A.Lis, V.Wcisło

1 tydzień
grudnia

rok szkolny

wrzesień 2016
rok szkolny

wzrost szacunku
dla tradycji, historii
narodowej, symboli
narodowych,
znajomość hymnu
szkolnego
przez wszystkich
uczniów,
wzrost poczucia
przynależności
do społeczności
lokalnej
i europejskiej,
nabycie
umiejętności
rozwiązywania
problemów
społecznych

E.Skwarcan,
A.Korzekwa,
I.Papadaki
nauczyciele
przedmiotowcy,
wychowawcy

B.Kurylak,
wychowawcy
nauczyciele

zwiększenie
poziomu
świadomości
uczniów na temat
zagrożeń, zasad

degradacji
środowiska

na zajęciach
lekcyjnych,
godzinach
wychowawczych,
podczas wyjazdów
- działalność
koła EKO
-Dzień Ratownictwa
Medycznego
-spotkanie
z inspektorem BHP
kl. I
- organizacja turnieju
ekologicznego
dla kl. I
- realizacja
programów
proekologicznych
(udział
w konkursie, zbiórka
makulatury, zużytych
baterii)
- organizacja
Turnieju
o Zagrożeniach
Cywilizacyjnych
Człowieka dla kl. II
- udział w Dniu
Ziemi
-organizacja
warsztatów
przyrodniczych
-zajęcia z edukacji
dla bezpieczeństwa
w kl. II
-współpraca z PCK

przedmiotowcy,
wychowawcy

rok szkolny

B.Kurylak

13.10.2016

E.Skwarcan

październik
2016

J.Szumska

28.02.2017

B.Kurylak,
A.Kiebuła

rok szkolny

B.Kurylak,
wychowawcy

7.03.2017

J.Szumska,
E.Skwarcan

raz
w semestrze

A.Kiebuła,
B.Kurylak
J.Szumska,
A.Kiebuła

rok szkolny

E.Skwarcan

21.04.2017

rok szkolny

e) kultywowanie
tradycji
narodowych
i rodzinnych

f) obserwacja
i ocena zjawisk
interpersonalnych
we własnej rodzinie

- uroczystości
klasowe, ds. Dzień
Chłopaka, Dzień
Kobiet, Mikołajki,
Wigilie klasowe,
- Koncert
Bożonarodzeniowy
-rekolekcje
wielkopostne
-pielgrzymka klas 3
do Sanktuarium Marii
Śnieżnej w
Międzygórzu
- spotkania
z terapeutami,
pracownikami PPP,
Policji (Wydział

rok szkolny

22.12.2016
IV 2017

IV 2017

rok szkolny

zachowania
w obliczu
zagrożenia,
wrażliwości,
ofiarności, rozwój
odpowiedzialności
za zdrowie własne
i innych oraz
za stan środowiska
naturalnego

A.Kiebuła,
J.Szumska,
B.Zegarłowska
wychowawcy

I.Papadaki,
B.Zegarłowska
I.Papadaki, Ksiądz

zwiększenie
poziomu
świadomości
znaczenia tradycji
rodzinnych
i narodowych

I.Papadaki, Ksiądz

pedagog, psycholog
szkolny

nabycie
umiejętności oceny
sytuacji

ds. Nieletnich), Sądu
Rodzinnego, Straży
Miejskiej
IV.
PROFILAKTYKA

a) eliminacja
zachowań
agresywnych

-przeprowadzenie
godzin
wychowawczych
związanych
z przemocą
-opracowanie
klasowych kodeksów
dotyczących
eliminacji zachowań
agresywnych
-kampania przeciw
wulgaryzmom
- zajęcia na temat
zasad
funkcjonowania w
grupie, problem
izolacji
-Dzień bez przemocy
-praca pedagoga
i psychologa
szkolnego
-przeprowadzenie
i analiza ankiet
„Mapa problemów
wychowawczych”
w kl. I i III
-współpraca
z rodzicami
-udział w programie
„Szkoła bez
przemocy”
-współpraca
z policją, sądem
rodzinnym,
kuratorami
- diagnoza zjawiska
dyskryminacji wśród
uczniów (ankieta)
- Szkolny Dzień
Tolerancji"

b) profilaktyka
uzależnień
od nikotyny,
alkoholu i środków
odurzających,
w tym narkotyków
i dopalaczy

-przeprowadzenie
i analiza ankiet
dotyczących
podatności,
dostępności
i doświadczeń

wrzesień/
październik
2016

wychowawcy klas
pierwszych

październik
2016

wychowawcy klas
pierwszych

kwiecień 2017

A.Korzekwa,
A.Ostrowska
wychowawcy klas
drugich

styczeń 2017

9.06.2017
rok szkolny

A.Korzekwa,
A.Ostrowska
K.Staszak
M.Jaśkowiak

grudzień 2016
maj 2017

V.Hasek,
wychowawcy

rok szkolny

wychowawcy,
pedagog, psycholog
szkolny
A.Kiebuła

rok szkolny

rok szkolny

pedagog, psycholog,
wychowawcy

marzec 2017

A.Korzekwa,
A.Kiebuła

maj 2017

październik
2016

zmniejszenie ilości
zachowań
agresywnych,
poczucie
bezpieczeństwa
na terenie szkoły

A. Kiebuła
I. Wierzbicka
pedagog
wychowawcy klas
drugich,
A.Kiebuła
A. Korzekwa

zwiększenie
świadomości
dotyczącej
negatywnych
skutków
stosowania
środków

ze środkami
odurzającymi
-przeprowadzenie
godzin
wychowawczych
dotyczących
szkodliwego wpływu
alkoholu na zdrowie
człowieka
-przeprowadzenie
godzin
wychowawczych
na temat toksyczności
nikotyny i skutków
uzależnienia
od papierosów,
-międzyklasowy
konkurs na gazetkę
ścienną propagującą
życie wolne od
uzależnień
-przeprowadzenie
zajęć o chemii
i szkodliwości
środków
uzależniających,
-udział w konkursach
tematycznych
-spotkania ze
specjalistami
-działalność koła
PCK

c) uświadamianie
zagrożeń
związanych
z uzależnieniem
od komputera
i udziałem
w nieformalnych
grupach
społecznych, w tym
sektach

październik
2016

wychowawcy kl. I-III

listopad
2016

wychowawcy kl. I-III

listopad
2016

SU

marzec
2017

wychowawcy kl. I-III

rok szkolny

A.Kiebuła

rok szkolny

K.Staszak

rok szkolny

A.Kiebuła,
J.Szumska,
B.Zegarłowska
K.Staszak, pracownik
Centrum Profilaktyki
Społecznej w
Warszawie
B.Wróbel

-zajęcia w Poradni
Uzależnień
i Współuzależnień
dla kl. II i III

rok szkolny

-przeprowadzenie
i analiza ankiet
dotyczących czasu
spędzanego przed
komputerem
i wybieranych form
odpoczynku
- analiza problemu
cyberprzemocy i
innych zagrożeń
związanych z
Internetem
na godzinach
wychowawczych
- godzina
wychowawcza na
temat zagrożeń

marzec 2017

D.Boroń, V.Jekiełek

kwiecień 2017

wychowawcy kl. I-III

maj 2017

wychowawcy kl. I-III

odurzających,
obniżenie
podatności
na uzależnienia

zmniejszenie ilości
czasu spędzanego
przez młodzież
przy komputerze,
propagowanie
alternatywnych
form spędzania
wolnego czasu,
uświadomienie
zagrożeń
wynikających
z fascynacji
wirtualnym
światem, udziałem
w grupach
nieformalnych

związanych z
udziałem w
nieformalnych
grupach społecznych
-warsztaty dla kl. I
"Zagubieni"
-Dzień Bezpiecznego
Internetu
- przeprowadzenie
zajęć na temat
dyskryminacji i jej
przeciwdziałania

d) propagowanie
dbałości o higienę
zdrowia fizycznego
i psychicznego,
higiena
dojrzewania,
seksualność
młodego człowieka

-spotkania
z pielęgniarką
dla kl. II
-lekcja biologii
dotycząca higieny
osobistej okresu
dojrzewania
w klasach pierwszych
-obchody
Światowego Dnia
Walki z AIDS
-cykl godzin
wychowawczych
dotyczących
seksualności
młodzieży w kl. II
-zajęcia WDŻ

-przeprowadzenie
godziny
wychowawczej
na temat
kształtowania
pozytywnej
samooceny
i problemów z tym
związanych
(anoreksja bulimia),
-przeprowadzenie
godziny
wychowawczej
dotyczącej problemu
niechcianej ciąży
i aborcji, projekcja
filmu „Od poczęcia
do narodzin”,
„Odpowiedzialna
miłość”
- warsztaty dla
uczniów kl. III
dotyczące
zapobieganiu

rok szkolny

K.Staszak

10.02.2017

B.Laskowska

czerwiec 2017

wychowawcy

-propagowanie
zachowań
antydyskryminacyjnych

październik
2016

A.Kiebuła

listopad 2016

A.Kiebuła

1.12.2016

A.Kiebuła,
J.Szumska

styczeń
2017

wychowawcy kl. II

widoczna dbałość
młodzieży
o higienę osobistą,
dobry nastrój
uczniów związany
z pozytywnie
ukształtowanym
wizerunkiem
własnej osoby,
świadomość
własnej
seksualności
i
odpowiedzialności
z nią związanej

rok szkolny
marzec 2017

E.Skwarcan,
I.Papadaki
wychowawcy kl. I-III

kwiecień 2017

wychowawcy kl. III

maj
2017

A.Kiebuła

HIV/AIDS oraz
chorobom
przenoszonym drogą
płciową
-Sportowy Okrągły
Stół
-Teleturniej Wiedzy
o Piłce Nożnej
-Turniej Wiedzy
o Sporcie dla kl. I-III
-Dzień Sportu
-Turniej Piłki
Plażowej
-zajęcia sportowe
-udział w zawodach
sportowych
-rozgrywki
międzyklasowe
(siatkówka,
koszykówka, piłka
nożna)
-E-spartakiada
-warsztaty dla kl. II
„Nie stresuj się”
-spotkania z
pedagogiem
szkolnym „Lęk
szkolny” kl. I

listopad 2016

nauczyciele wf-go

6.04.2017
11.05.2017

D.Błaszczyk,
J.Trębacz
A.Lis, V.Wcisło

1.06.2017
czerwiec 2017

nauczyciele wf-go
A.Lis, V.Wcisło

rok szkolny
rok szkolny

nauczyciele wf-go
nauczyciele wf-go

rok szkolny

nauczyciele wf-go

wrzesień,
grudzień 2016
rok szkolny

nauczyciele wf-go

rok szkolny

K.Staszak

K.Staszak

udział dużej liczby
uczniów, poprawa
kondycji fizycznej
uczniów

obniżenie poziomu
lęku szkolnego,
uczniowie radzą
sobie w sytuacjach
stresowych

