
Plan pracy samokształceniowego zespołu wychowawczego na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Zadania 

 

 

Sposoby i formy realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

Organizacja pracy 

wychowawczej 

- sporządzenie planu pracy zespołu wychowawczego na 

rok szkolny 2016/2017 

- wypracowanie planów pracy wychowawczej dla klas IV 

– VI zgodnych z Programem Wychowawczym Szkoły i 

Programem Profilaktyki 

- bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole 

sierpień 

wrzesień 

 

 

 

cały zespół 

Podnoszenie umiejętności 

wychowawczych 

- podejmowanie różnorodnych form doskonalenia 

- dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach z 

zakresu pracy wychowawczej 

- lekcje otwarte 

cały rok cały zespół 

Niwelowanie agresji i 

przemocy na terenie szkoły 

 

- podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych 

wynikających z Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki Szkoły w stosunku do uczniów 

- realizacja programów wychowawczo - profilaktycznych 

- warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni  

cały rok cały zespół 



- omawianie i poszukiwanie rozwiązań dotyczących 

szczególnie trudnych problemów wychowawczych 

Kształtowanie postaw 

społecznych, obywatelskich, 

patriotycznych, 

proekologicznych 

- włączanie się do imprez kulturalnych, sportowych i 

innych organizowanych na terenie szkoły i miasta 

- podejmowanie akcji charytatywnych 

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi 

- zajęcia warsztatowe  

cały rok cały zespół 

Edukacja uczniów w 

zakresie profilaktyki 

uzależnień 

- przekazywanie wiedzy nt. uzależnień 

- kształtowanie postaw twórczych i asertywnych 

- kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych 

- realizacja programów profilaktycznych  

cały rok pedagog 

wychowawcy klas 

 

Praca z uczniem objętym 

pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną 

- objęcie zajęciami specjalistycznymi 

- kierowanie na badania do PPP 

- dostosowanie wymagań do indywidualnych  potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia  

cały rok pedagog 

cały zespół 

 

Współpraca z rodzicami  - angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły, ich 

udział w imprezach szkolnych 

cały rok cały zespół 



- udział w zebraniach, konsultacjach 

- pedagogizacja rodziców 

 

 

Członkowie Samokształceniowego Zespołu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 13: 

 

przewodnicząca: Barbara Wrzesińska – pedagog szkolny 

 

nauczyciele religii: Martyna Zielińska, siostra Katarzyna Czajka 

opiekun TPD: Anna Cudak 

Agnieszka Korczak, Magdalena Kotela oraz wychowawcy klas IV – VI: Sylwia Brewczyńska – Grynbaum, 

Luiza Wachelka, Celina Matyja, Magdalena Kubicka, Anna Chyrzyńska, Alicja Szyda, Monika Boral 

 

 

 

 

Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, 

społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków. 


