PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
TERMINARZ REALIZACJI WIODĄCYCH ZADAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – życie w społeczeństwie

Zadania wiodące i formy realizacji

termin

odpowiedzialni

1. Kształcenie postawy pełnej szacunku dla godła, flagi
i hymnu państwowego
-przygotowywanie uczniów do udziału w uroczystościach,
-zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną składu pocztu
sztandarowego.

cały rok
szkolny

Wszyscy uczący

2. Poszanowanie tradycji narodowej, organizowanie
uroczystości szkolnych związanych ze świętami
narodowymi, rocznicami ważniejszych wydarzeń
historycznych:
- rocznica wybuchu II Wojny Światowej,

cały rok
szkolny

J. Kowalski

1.09. 16

Gospodarz szkoły

- Święto Niepodległości,

10.11.16

Gospodarz szkoły

Wychowawcy klas

Gospodarz szkoły

- Konstytucja 3 Maja.
28.05.17
3. Kultywowanie tradycji szkolnych – Święto Patrona
Szkoły M. Skłodowskiej-Curie
- klasy I –przygotowanie uczniów do ślubowania,
Ślubowanie klas pierwszych.

10.11.16

Wychowawcy klas I,II
Gospodarz szkoły

cały rok
szkolny

J. Kowalski

- nawiązanie kontaktu z okolicznymi gimnazjami (plakaty,
ankiety, wspólne imprezy: piknik z XV LO i dni otwarte)

31.03. 17
02.06.17

Wychowawcy klas III
Komisja rekrutacyjna

- współpraca i organizowanie akcji charytatywnych na
rzecz: Indywidualnych rodzin będących w trudnej sytuacji
materialnej,
- Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio (pomoc osobom
bezdomnym)

cały rok
szkolny

Opiekunowie PCK,
SU, ks. Piotr Grzesik,
oraz gospodarze szkoły
i wychowawcy klas
SU

4. Rozwijanie poczucia przynależności do
społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności
europejskiej:
- udział reprezentacji szkolnej ze sztandarem szkoły
w imprezach środowiskowych.
5. Promocja szkoły w środowisku:

- udział społeczności szkolnej w Akcji „Szlachetna
Paczka”
- zorganizowanie Biegu po zdrowie i Zielonego pikniku
w ramach Dni Prokocimia – IV edycja
Wolontariat:
- szkolenie wolontariuszy - współpraca z Biurem Inicjatyw
Międzynarodowych
- zbiórka odzieży ogrzewalnia dla mężczyzn
- opieka nad obozem w Płaszowie

I.

n

12.16/1.17 wychowawcy klas, SU

02.06.17

11.2016
05/06.17
cały rok
szkolny

Zespół Organizacyjny
Biegu po Zdrowie

A. Szostak,
pedagog -A. Barcz
ks. P. Grzesik

Rozwój intelektualny ucznia

Zadania wiodące i formy ich realizacji

termin

Odpowiedzialni

1. Zorganizowanie spotkań uczących w klasach I, II
i III z pedagogiem szkolnym i dyrektorem – wymiana
spostrzeżeń nt. możliwości i pracy uczniów.

10/11
2016
03 2017

wychowawcy klas,
pedagog, dyrektor
szkoły

Cały rok

nauczyciele przedm.

Cały rok

nauczyciele przedm.

Cały rok

Wychowawcy klas,
doradca zawodowy
pedagog

5. Przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Moje
finanse” – kontynuacja.

Cały rok

A.Berezińska–Badak

6.

Cały rok

Bibliotekarz, poloniści

2. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości,
predyspozycji, talentów – i ich wykorzystywanie.
- motywowanie i docenianie udziału w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych – praca z uczniem zdolnym,
- zorganizowanie pomocy dla uczniów słabszych np.
konsultacje – praca z uczniem posiadającym trudności w
nauce.
3. Pomoc uczniom w wyborze rozszerzonych
przedmiotów maturalnych
4. Doradztwo zawodowe
- klasy III – wyjścia na wyższe uczelnie / konsultacje
maturalne/udział w uroczystościach.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży
- konkursy czytelnicze
- akcje w ramach promocji czytelnictwa

II.

Rozwój emocjonalny ucznia

Zadania wiodące i formy ich realizacji

termin

odpowiedzialni

Cały rok

Wychowawcy klas

03. 2017

D. Frąckowiak i zespół
wychowawców

Cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog, katecheta
A. Sroka -Bębenek

09. 2016

Wychowawca klasy,
asystent wychowawcy,
pedagog,

09/10. 16

Wychowawcy klas
pierwszych

termin

odpowiedzialni

1. Uwzględnienie problemu kultury osobistej (ABC
dobrego wychowania) i pozytywnego nastawienia
wobec innych.

Cały rok

Wychowawcy klas

2. Szósta edycja konkursu pt. „Wypada… nie wypada
czyli savoir vivre dla wszystkich”.

10- 11. 16

A. Leja-Dymek
M. Sobaś

1. Wychowanie do wartości:
- opracowanie klasowego kodeksu zachowań,
- opracowanie szkolnego systemu wartości –,
(wystawa graficznych systemów wartości wszystkich klas)
2. Pomoc uczniom w samopoznaniu i zrozumieniu siebie
(dojrzewanie i problemy z tym związane). Kontynuowanie
konsultacji pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy
zawodowego.
3. Udział młodzieży klas pierwszych w zajęciach
integracyjnych prowadzonych przez psychologa –
współpraca z PP-P nr3

4. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego klas
pierwszych

III.

Uczestnictwo w kulturze

Zadania wiodące i formy ich realizacji

3. Szeroki udział młodzieży w tworzeniu różnorodnych
przekazów tekstów kultury,
– udział każdej klasy pierwszej i drugiej w Szkolnym
Festiwalu Artystycznym.
5. Dbałość o estetykę wyglądu:
- wnętrza szkoły,

E. Herchel, I. Pawełek,
M. Brzeski,
wychowawcy klas
17.03. 17

Cały rok

Gospodarze szkoły,
opiekunowie sal,
(odpowiedzialność

materialna oddziałów za
wyrządzone szkody)

- sal lekcyjnych,
- gablot i tablic.

V.

Życie w rodzinie - współpraca z rodzicami

Zadania wiodące i formy ich realizacji

termin

Odpowiedzialni

1. Organizacja spotkań z rodzicami.

Cały rok

Wychowawcy klas

2. Zebranie informacji o potrzebach i problemach
uczniów. Skuteczne rozpoznanie sytuacji materialnej
i zdrowotnej rodziny ucznia.

09.16
Cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog

Cały rok

Wychowawcy klas

Cały rok

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny

3. Pozyskiwanie rodziców dla spraw klasy i szkoły
(szczególnie w klasach pierwszych), uaktywnianie Rad
klasowych rodziców.
Wykorzystanie możliwości dziennika LIBRUS.
4. Niebieska karta – pomoc w rodzinie
5. Uczestniczenie w Zespołach ds. opieki zastępczej

VI.

Działalność samorządowa młodzieży

Zadania wiodące i formy ich realizacji

termin

odpowiedzialni

1. Wyłonienie kandydatów do Konkursu „8
WSPANIAŁYCH KRAKOWA”

Cały rok

SU, A. Leja–Dymek,
M. Sobaś,
wychowawcy klas

2. Kształtowanie postaw poszanowania prawa –
przestrzeganie Statutu szkoły:
- zapoznanie uczniów kl. I ze Statutem Szkoły
(przypomnienie go w klasach drugich i trzecich)

Cały rok

Wychowawcy klas

- zapoznanie wszystkich uczniów z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania i kryteriami oceny z zachowania.

09. 2016

Wychowawcy klas

3. Uaktywnienie pracy samorządów klasowych
(zaplanowanie semestralnej/rocznej pracy samorządu
klasowego).

09. 2016
cały rok

Wychowawcy klas

VII.

Przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych

Zadania wiodące i formy ich realizacji

termin

Odpowiedzialni

26/27.09.
2016
06. 2017

Wychowawcy kl. III,
doradca zawodowy
Wychowawcy klas I i II

Cały rok

Wychowawcy klas,
doradca zawodowy,
pedagog szkolny

Cały rok

A.Berezińska -Badak

11. 2016

Pedagog szkolny –
A. Barcz

Cały rok

Doradca zawodowy,

Cały rok

Doradca zawodowy,
Pedagog szkolny

termin

Odpowiedzialni

1. Realizacja programu „ Wybierz życie – pierwszy
krok”, programu upowszechniania zaleceń
europejskiego kodeksu walki z rakiem.

Drugi
semestr

Dorota Frąckowiak

2. Dążenie do ograniczenia liczby zwolnień
lekarskich, eliminowanie zwolnień
nieuzasadnionych – „walka” ze stosunkowo niską
frekwencją:
- monitorowanie nieobecności i konsekwentne
przestrzeganie obowiązujących ustaleń.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Wychowawcy klas

3. Warsztaty dla uczniów klas III- Radzenie sobie ze
stresem przed maturą- współpraca PPP-3

10.2016

Pedagog szkolny

1. Udział młodzieży w Salonie Maturzystów.
2. Udział młodzieży klas I i II w Festiwalu Nauki
3. Zapoznanie uczniów z możliwościami kształcenia
po zakończeniu nauki w liceum.
- współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną
- spotkania z przedstawicielami różnych profesji,
- wyjścia do ciekawych miejsc pracy,
- wyjścia na uczelnie krakowskie.
4. Chłopska Szkoła Biznesu
5. Współpraca z Młodzieżowym BiuremPracy –
zorganizowanie warsztatów i konsultacji,
6. Udział w projekcie UM Krakowa - Tydzień
Przedsiębiorczości - współpraca z poradnią
psychologiczno – pedagogiczną

VIII.

Rozwój zdrowotny ucznia

Zadania wiodące i formy ich realizacji

4. Uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i
uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy, leków i
alkoholu, (szczegółowo uwzględnione w szkolnym
programie profilaktyki)

Cały rok

5. Popularyzowanie wycieczek turystyczno –
Cały rok
krajoznawczych, zwłaszcza zawierających część
dydaktyczną ; obozów naukowych - wyjazd z klasą
pierwszą i drugą na wycieczkę (przynajmniej raz).

Wychowawcy klas,
Pedagog, psycholog

Wszyscy nauczyciele
a w szczególności
wychowawcy klas

