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Cel główny:
Wychowanie człowieka odpowiedzialnego, tolerancyjnego, uczciwego, prawego,
zdolnego do dokonywania właściwych wyborów, przygotowanego do dalszego
kształcenia.
Cele
szczegółowe
I. Kształtowanie
ładu w sobie
i wokół siebie

Sposób realizacji
1. Aktywny udział młodzieży
w uroczystościach szkolnych.

Odpowiedzialni

opiekun samorządu
szkolnego
wychowawcy klas

Termin
realizacji
cały rok
(zgodnie z
kalendarzem
imprez)

2. Eksponowanie podstawowych
wartości etycznych (rzetelna praca,
punktualność, dotrzymywanie danego
nauczyciele
słowa, wywiązywanie się
wychowawcy klas
z powierzonych funkcji i zadań,
prawdomówność, uczciwość) własnym
postępowaniem w szkole i poza szkołą.

cały rok

3. Udział młodzieży w spektaklach
teatralnych, seansach filmowych,
koncertach i wystawach.

nauczyciel j. polskiego
wychowawcy klas
pozostali nauczyciele

cały rok

4. Podejmowanie przez uczniów
działań mających na celu podnoszenie
wystroju i estetyki sal lekcyjnych.

wychowawcy klas

cały rok

5. Sumienne wykonywanie
obowiązków dyżurnego klasowego.

wychowawcy klas

cały rok

nauczyciele wszystkich
przedmiotów

cały rok

właściciel szkoły
dyrektor

druga
połowa
sierpnia

II. Rozwijanie
poczucia własnej 1. Organizowanie wycieczek
przedmiotowych
wartości,
umiejętności,
wytaczania sobie 2. Organizowanie obozu integracyjnego
celów i ich
dla uczniów przyjętych do szkoły.
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realizacja.
3. Organizowanie wycieczek i obozów
w okresie letnim i zimowym.

właściciel szkoły
dyrektor
wychowawcy klas

4. Uczestnictwo młodzieży w zajęciach dyrektor
kół przedmiotowych i kół zainteresowań opiekunowie kół
5. Udział młodzieży w szkolnych
i międzyszkolnych konkursach.

6. Kształtowanie umiejętności oceny
własnych zachowań (czynny udział
młodzieży w wystawianiu oceny
z zachowania)

III.
Kształtowanie
odpowiedzialnośc
i za własne życie
i zdrowie.

IV. Rozwijanie
umiejętności
komunikowania
się z innymi.

1.Organizacja zajęć rekreacyjnosportowych i turystycznych,
wspierających rozwój fizyczny
młodzieży (rajdy piesze, rowerowe)

dyrektor
nauczyciele wszystkich
przedmiotów

wychowawcy klas

dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciel wychowania
fizycznego

pierwszy
tydzień ferii
zimowych,
ferie letnie
(pierwsza
połowa
lipca)
cały rok
(zgodnie z
harmonogra
mem zajęć)
cały rok
(zgodnie z
harmonogra
mem
konkursów)

cały rok

cały rok
(zgodnie z
kalendarzem
imprez)

2. Uczestnictwo młodzieży w zajęciach
na pływalni.

dyrektor
nauczyciel wychowania
fizycznego

cały rok

3. Udział młodzieży w szkolnych
zawodach pływackich i innych
zawodach sportowych (np.biegi).

nauczyciel wychowania
fizycznego

kwiecień

1. Dbanie o kulturę słowa i walka
z wulgaryzacją języka.

nauczyciele wszystkich
przedmiotów

cały rok

2. Organizowanie spotkań
warsztatowych uczących umiejętności
wychowawcy klas
rozwiązywania problemów, poznawania
swoich emocji i opanowywania ich.
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3. Kształtowanie wrażliwości
uczuciowej i opanowywania emocji
poprzez wyeksponowanie elementów
kształtujących tę wrażliwość.

V. Kształtowanie
1. Organizowanie uroczystości ogólnopostaw
szkolnych i klasowych, związanych
patriotycznych
z ważnymi wydarzeniami i rocznicami.
i obywatelskich.

nauczyciele przedmiotów
humanistycznych
wychowawcy klas

cały rok

opiekun samorządu
szkolnego

zgodnie z
kalendarzem
imprez

2. Udział przedstawicieli Samorządu
Szkolnego w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

opiekun samorządu
szkolnego

3. Udział młodzieży w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

opiekun samorządu
szkolnego

VI. Kształtowanie
1. Organizowanie wycieczek klasowych
umiejętności
wychowawcy klas
życia w harmonii o charakterze krajoznawczoturystycznym.
z przyrodą.
2. Wspieranie inicjatyw społecznych,
poprawiających stan środowiska
nauczyciele biologii
(Obchody Dnia Ziemi akcja „Sprzątanie i geografii
Świata”).
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według
potrzeb

styczeń/luty

zgodnie
z planem
pracy
wychowawcy

zgodnie
z planem

