ROCZNY HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH
Nasz uczeń prezentuje postawę szacunku dla uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości.
Działania wynikające
ze strategii i sfer
rozwoju ucznia.

Zadania

Sposoby realizacji

Kształtowanie
właściwych postaw
społeczno –
moralnych i
obywatelskich ( jako
członków społeczności
szkolnej i lokalnej).

Wdrażanie do
zapoznania i
przestrzegania norm i
zasad w grupie
rówieśniczej

Zapoznanie uczniów z
przepisami prawa
wewnątrzszkolnego
Zapoznanie rodziców
z przepisami prawa
wewnątrzszkolnego

Wychowawcy klas

Aktywny udział
uczniów w ocenie
zachowania własnego
i kolegów

Integracja w zespołach
klasowych oraz
społeczności szkolnej
oraz rozwijanie
umiejętności
komunikacji i
współpracy w grupie.

Odpowiedzialny

Odbiorca

Ewaluacja

Uczniowie klas I –
VIII

Protokoły zebrań

Uczniowie klas I –
VIII

Protokoły zebrań

Wychowawcy klas

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych, karty
samooceny

Wspólne opracowanie Wychowawcy klas
norm i zasad
obowiązujących w
zespole klasowym

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych,

Zajęcia integrujące
Wychowawcy klas,
grupę klasową:
wszyscy nauczyciele
- gry i zabawy
- zajęcia Klubu
Osobowości Twórczej
- wyjścia i wycieczki
klasowe
- imprezy klasowe

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Nauczyciele
przedmiotów
Wychowawcy klas

- akcje charytatywne

Rozwijanie postaw
obywatelskich w
duchu poszanowania
wartości
uniwersalnych,
narodowych,
państwowych i
lokalnych

Zajęcia integrujące
społeczność szkolną:
- dyskoteki i zabawy
- wycieczki i wyjścia
międzyklasowe
- imprezy szkolne
- akcje charytatywne

Wychowawcy klas,
wszyscy nauczyciele

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych i
dokumentacji szkolnej

Poznanie wzorców
patriotycznych
poprzez:
- lekcje historii, języka
polskiego, WOS
- wyjścia i wycieczki
do muzeów, Miejsc
Pamięci Narodowej
- akademie z okazji
świąt państwowych
- nauka hymnu
państwowego
- poznanie symboli
narodowych

Wychowawcy klas,
Nauczyciele historii,
języka polskiego,
WOS, muzyki

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych i
dokumentacji szkolnej

Udział w życiu
środowiska lokalnego
poprzez:
- współpraca z MBP,
Muzeum Śląskim,
Muzeum Historii
Katowic, Pałacem
Młodzieży,

Wszyscy nauczyciele

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych i
dokumentacji szkolnej

Skansenem, MDK

Wspieranie i
wyzwalanie
samorządności

Poszerzanie wiedzy na
temat innych kultur,
narodowości, ras,
religii poprzez:
- lekcje wychowawcze
- lekcje języków
obcych
- konkursy

Nauczyciele klas I-III Uczniowie klas I –
Nauczyciele języków VIII
obcych
Wychowawcy klas

Zapisy w dziennikach

Akcentowanie roli
patrona w życiu szkoły
- przybliżanie sylwetki
Janusza Korczaka na
zajęciach z
wychowawcą i
edukacji
wczesnoszkolnej
- prowadzenie zajęć, przygotowywanie
konkursów i gazetek
szkolnych
- nauka hymnu szkoły

Nauczyciele klas I-III, Uczniowie klas I –
wychowawcy klas,
VIII
Nauczyciele historii,
języka polskiego,
WOS, muzyki

Zapisy w dziennikach,
scenariusze imprez i
zajęć, dokumentacja
szkoły

Organizowanie
wyborów do
uczniowskich
samorządów
klasowych i
samorządu szkolnego.
Organizowanie lub

współorganizowanie
przez samorząd
szkolny konkursów
międzyklasowych,
akcji charytatywnych,
dyskotek, zabaw,
losowanie
„szczęśliwego
numeru”
Kształtowanie
prawidłowych więzi i
poczucia tożsamości z
rodziną

Organizacja imprez
klasowych:
- Wigilia
- Festyn
- Mikołajki,
- rajd rodzinnych- zajęcia sportowe dla
uczniów z rodzicami
-

Wszyscy nauczyciele i Uczniowie klas I –
pracownicy szkoły
VIII
Klasowa Rada
Rodziców

Zapisy w dziennikach,
dokumentacja szkoły

Kształtowanie
właściwych postaw
wobec osób z
niepełnosprawnością,
innych narodowości i
wyznań

Uczenie zasad
Wychowawcy klas
tolerancji i akceptacji Samorząd Szkolny
poprzez
przeprowadzanie: lekcji tematycznych,
- pogadanek,
- wspólnych imprez
szkolnych
- akcji charytatywnych
– wolontariat.
Budowanie szacunku
do osób starszych.

Uczniowie klas I –
VIII

Zapisy w dziennikach,

Poznawanie
uniwersalnych
wartości

Kształtowanie postaw Przekazywanie
prozdrowotnych
wzorców zdrowego
stylu życia.

Uwrażliwienie
uczniów na problemy

Organizowanie imprez
ogólnoszkolnych:
Światowy Dzień
Życzliwości i
Pozdrowień, Szkolny
Dzień Miłych Słówek,
Jasełka

Pedagog, samorząd
Uczniowie klas I –
szkolny, wychowawcy VIII, rodzice
klas, nauczyciele
religii i muzyki

Zapisy w dziennikach,
scenariusze imprez

Dzień Sportu
Udział w
ogólnopolskiej
kampanii,,Zachowaj
Trzeźwy Umysł”
,,Bezpieczne Dziecko
Przyjaciel Sznupka”
Przeprowadzenie
pogadanek dla
uczniów i rodziców
Zajęcia,,Bezpieczne
korzystanie z
Internetu”przekazanie informacji
na temat właściwego
zachowania w sieci
- Światowy Dzień
Walki z AIDS/HIV;
organizacja
konkursów
propagujących zdrowy
tryb życia.

Nauczyciele klas I-III, Uczniowie klas I –
wychowania
VIII
fizycznego,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny,
nauczyciel
informatyki

Zapisy w dziennikach

Przeprowadzenie
zajęć i prelekcji dla

Nauczyciela klas I-III Uczniowie klas I –
wychowawcy
VIII

Zapisy w
dziennikach,adnotacje

wynikające z
nieprawidłowego
odżywiania.

uczniów w ramach
realizacji założeń
programu,, Szkoła
Promująca Zdrowie”,
Kontynuacja programu
wsparcia z UE dla
szkół:,,Mleko w
szkole”, ,Owoce i
warzywa w szkole”;
udział w
programie,,Śniadanie
daje moc”;
Realizacja miejskich
programów
promujących zdrowy
styl życia.

świetlicy,
wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów.

w dokumentacji szkoły,
strona internetowa.

Dbanie o prawidłowy
rozwój postawy ciała

Dostosowywanie
mebli szkolnych do
wzrostu uczniów,
rodzaju
niepełnosprawności

Dyrektor,
wychowawcy,
pielęgniarka szkolna,
pracownicy obsługi

Uczniowie klas I –
VIII

Dokumentacja szkoły

Przyswajanie
prawidłowych
nawyków
higienicznych.

Prowadzenie prelekcji Pielęgniarka szkolna
na temat higieny jamy
ustnej;
udział w Miejskim
Programie
Przeciwdziałania
Próchnicy;
Udział w akcjach na
rzecz zdrowia.

Uczniowie klas I –
VIII

Dokumentacja
pielęgniarki

Kształtowanie
świadomości własnego
ciała z
uwzględnieniem
zmian w okresie
dojrzewania

Realizacja treści
programowych w
ramach przedmiotu
wychowanie do życia
w rodzinie i biologii.

Nauczyciele biologii
,wdż i przyrody

Uczniowie klas IVVIII

Dzienniki lekcyjne

Uczenie
rozpoznawania
czynników
zagrażających zdrowiu

Pogadanki i ćwiczenia
podczas pracy z
komputerem,
- respektowanie
ograniczeń
dotyczących
korzystania z
komputera, internetu i
multimediów,

Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy,
pedagog szkolny,
pracownicy poradni,
psychologiczno
pedagogicznej i
instytucji
współpracujących ze
szkołą.

Uczniowie klas I –
VIII

Dzienniki lekcyjne

Inicjowanie działań
rozpowszechniających
wśród młodzieży
kulturę fizyczną i
aktywną rekreację.

Monitorowanie
systematycznego
udziału uczniów w
lekcjach wychowania
fizycznego.
Organizowanie zajęć
rekreacyjnosportowych i
wycieczek,
udział uczniów w
rozgrywkach i
turniejach
międzyszkolnych,
Dzień Sportu,

Nauczyciele w-f,
wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy

Uczniowie klas I –
VIII

Dzienniki lekcyjne,
karty wyjścia

Tworzenie adekwatnej
oferty zajęć
sportowych.
Zapewnienie dzieciom Działalność
opieki medycznej
pielęgniarki szkolnej,
Kształtowanie postaw Zwiększanie
proekologicznych.
świadomości
odpowiedzialności za
środowisko naturalne.

Wspieranie każdego
ucznia w rozwoju
intelektualnym,
emocjonalnym,
społecznym i
duchowym z
uwzględnieniem jego
indywidualnych
potrzeb i możliwości
psychofizycznych

Pielęgniarka szkolna

Uczniowie klas I –
VIII

Udział w akcji
,,Sprzątanie świata”
Obchody Dnia Ziemi
Organizowanie i
udział w konkursach
szkolnych i
międzyszkolnych;

Nauczyciele przyrody Uczniowie klas I –
, biologii
VIII
wychowawcy klas

Organizacja zbiórki
surowców wtórnych

Udział uczniów w
zbiórkach
elektrośmieci, baterii

Wychowawcy,
opiekun samorządu
uczniowskiego.

Przygotowanie
zróżnicowanej oferty
zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów zgodnie z
ich potrzebami.

Prowadzenie
Wszyscy nauczyciele
różnorodnych zajęć
pozalekcyjnych, kółek
zainteresowań i zajęć
w ramach ŚPP ”Bliżej
siebie.

Współudział w
organizowaniu

Dokumentacja
pielęgniarki
Dzienniki i
dokumentacja szkolna.

Uczniowie klas I –
VIII

Sprawozdanie

Uczniowie klas I –
VIII

Dzienniki

Nauczyciele klas I-III Uczniowie klas I – III

Sprawozdanie,
dzienniki lekcyjne

ciekawych ofert
kierowanych do
przedszkoli np. „
Olimpiada
przedszkolaka”
Doradztwo zawodowe Wprowadzanie
elementów
preorientacji
zawodowej w trakcie
realizacji treści
programowych.

Rozpoznawanie
predyspozycji i
preferencji
ukierunkowanych na
dalsze kształcenie i
wybór zawodu.

Nauczyciel doradztwa Uczniowie klas I –
zawodowego pedagog VIII
,wychowawca,
poradnie

Konsultowanie z
Rodzice,
pedagogiem szkolnym wychowawcy
wyborów uczniów
dotyczących dalszego
kierunku kształcenia

Uczniowie klas VIII

Dzienniki lekcyjne

Dokumentacja
pedagoga

Udział uczniów w „
Szkolnych Dniach
Kariery”.

Nauczyciel doradztwa Uczniowie klas VIIzawodowego,
VIII
pedagog,
wychowawcy,
poradnie

Dzienniki lekcyjne

Uczestnictwo w
zajęciach doradztwa
zawodowego.

Nauczyciel doradztwa Uczniowie klas VIIzawodowego
VIII
wychowawca,

Dzienniki lekcyjne

Realizacja elementów Nauczyciele
doradztwa
przedmiotów,
zawodowego na
wychowawcy
lekcjach
przedmiotowych i
zajęciach z

Uczniowie klas I- VIII Dzienniki lekcyjne

wychowawcą.
Kierowanie uczniów
do poradni
psychologicznopedagogicznych w
celu rozpoznania
predyspozycji
zawodowych.
Promowanie sukcesów
uczniów i zachęcanie
do ciągłego rozwijania
swoich uzdolnień

Analiza potrzeb
edukacyjnych i
wychowawczych
uczniów przez zespoły
samokształceniowe i
zespoły pomocy
psychologiczno
pedagogicznej –
planowanie pracy na
dany rok szkolny

Pedagog szkolny,
wychowawcy,
Rodzice

Uczniowie klas V IIVIII

Dzienniki lekcyjne

Eksponowanie
Nauczyciele
sukcesów uczniów:
nagradzanie na forum
szkoły, umieszczanie
informacji na stronie
internetowej szkoły,
na gazetkach
szkolnych itp.

Uczniowie klas I –
VIII

Strona internetowa,
gazetki szkolne.

Organizowanie apeli Nauczyciele
podsumowujących
osiągnięcia uczniów w
szkole i poza szkołą

Uczniowie klas I –
VIII

dzienniki lekcyjne

Opracowywanie
diagnoz,
indywidualnych
programów
edukacyjnoterapeutycznych,
arkuszy
indywidualnych
potrzeb ucznia
dostosowywanie

Uczniowie klas I –
VIII

Dokumentacja szkoły,
dzienniki lekcyjne

Nauczyciele,
pedagog szkolny,

wymagań
edukacyjnych do
potrzeb i możliwości
ucznia. Pozyskiwanie
informacji od
rodziców uczniów.
Wdrażanie
Wszyscy nauczyciele
nowoczesnych metod
nauczania i
popularyzacja TIK na
zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych

Uczniowie klas I –
VIII

Dzienniki lekcyjne

Prezentacja własnych Wychowawcy
talentów „Mam
świetlicy
talent”, pokaz masek i
strojów
karnawałowych, pląsy
przy muzyce

Uczniowie klas I – III

Dokumentacja
świetlicy, strona
internetowa

Udział w
międzynarodowym
projekcie Erasmus+

Uczniowie klas I V–
VIII

Dokumentacja
nauczycieli

Uczniowie klas I V–
VIII

Księga
inwentaryzacyjna

Nauczyciele
języka angielskiego,
matematyki,
informatyki

Systematyczne
Dyrektor szkoły
doposażenie szkoły w
nowoczesne pomoce
dydaktyczne
Wyrównywanie szans Organizowanie
edukacyjnych uczniów pomocy
psychologicznopedagogicznej:

Pedagog szkolny,
wychowawcy
nauczyciele

Uczniowie klas I– VIII Dokumenty szkoły

poradnictwo dla
rodziców, pomoc
materialna.
Uwzględnianie
indywidualnych
predyspozycji i
potrzeb uczniów.

Pedagog szkolny,
wychowawcy
nauczyciele

Uczniowie klas I V–
VIII

Dokumenty szkoły

Monitorowanie
potrzeb diagnozy
psychopedagogicznej
w poradniach
psychologicznopedagogicznych.

Pedagog szkolny,
wychowawcy
nauczyciele

Uczniowie klas I V–
VIII

Dokumenty szkoły

Wdrażanie wniosków Pedagog szkolny,
zespołów ds. pomocy wychowawcy
psychologicznonauczyciele
pedagogicznej i
innych zespołów Rady
Pedagogicznej

Uczniowie klas I V–
VIII

Dokumenty szkoły

Rozwijanie
Pedagog szkolny,
umiejętności uczniów wychowawcy
w radzeniu sobie w
nauczyciele
sytuacjach trudnych:
lekcje z wychowawcą,
prelekcje pogadanki,
zajęcia warsztatowe.

Uczniowie klas I V–
VIII

Dokumenty szkoły,
dzienniki lekcyjne

Uczniowie klas VIII

Dokumenty szkoły

Dostosowywanie
warunków i form
egzaminu
ósmoklasisty zgodnie

Dyrektor szkoły

z zaleceniami i
potrzebami uczniów.

Nasz uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
Działania wynikające
ze strategii i sfer
rozwoju ucznia.
Bezpieczeństwo
ucznia

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Budowanie poczucia Zapoznanie uczniów z Wychowawcy,
bezpieczeństwa.
regulaminami i
nauczyciele
procedurami
przedmiotów
obowiązującymi w
szkole.
Pełnienie dyżurów
nauczycielskich
zgodnie z
harmonogramem
dyżurów.
Monitorowanie terenu
szkoły.
Prowadzenie zeszytu
wejść i wyjść. Stała
opieka wychowawców
klas I w pierwszym
półroczu.
Zapewnienie opieki
uczniom
nieuczęszczającym na
lekcje religii.
Zapoznanie uczniów z
procedurami
postępowania w czasie

Odbiorca

Uczniowie kl. I-VIII

Ewaluacja

Zapisy w dziennikach

ewakuacji.
Wdrażanie do
przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na
drodze i
w miejscach
publicznych.

Udział w akcji
Nauczyciele kl.I-III
,,Błyskotliwy
pierwszak, czyli
bezpieczna droga do
szkoły” w ramach
programu
informacyjnoedukacyjnego ,,Profila
-ktyczny Głos
Drogowy”.
Udział uczniów w
konkursach
dotyczących
bezpieczeństwa.
Pogadanki
wychowawców i
nauczycieli na temat
przestrzegania zasad
bezpieczeństwa.
Realizacja Miejskiego
Programu
ProfilaktycznoEdukacyjnego ,,Florek
w Małej Strażnicy”.

Uczniowie kl. I-III

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Uświadamianie
zagrożeń
wynikających z
korzystania z
nowoczesnych

Realizacja
Nauczyciel
programów, projektów informatyki ,
i akcji dotyczących
wychowawcy
bezpieczeństwa w
sieci i właściwego

Uczniowie kl. I-VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

technologii
informatycznych.

korzystania z
nowoczesnych
technologii
informatycznych /
,,Sieciaki”; Szkoła
Bezpiecznego
Internetu, Dzień
Bezpiecznego
Internetu /
Poradnik
bezpiecznego
korzystania z internetu
dla uczniów i
rodziców na stronie
internetowej szkoły.
Pogadanki
prowadzone przez
pracowników Straży
Miejskiej i
pracowników PPPNr1
dotyczące
bezpieczeństwa w
sieci.

Profilaktyka zachowań Wpajanie właściwych Realizacja programu „ Nauczyciele,
ryzykownych i
postaw wobec
Bezpieczne dziecko- wychowawcy ,
problemowych.
nałogów, uzależnień, przyjaciel Sznupka”, pedagog
substancji
szkodliwych oraz
wszelkich zachowań
ryzykownych.
Prelekcje i zajęcia

Zaproszeni goście

Uczniowie kl. I-VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Uczniowie kl. IV-VIII Zapisy w dziennikach

prowadzone przez
Straż miejską, Policję,
specjalistów do spraw
uzależnień.

Kształcenie i
doskonalenie
umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych i
kryzysowych.

lekcyjnych

Udział w
ogólnopolskiej
kampanii „ Zachowaj
trzeźwy umysł”.

Wychowawcy,
pedagog

Uczniowie kl. IV-VIII Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Udział uczniów w
konkursach z zakresu
przeciwdziałania
uzależnieniom.

Wychowawcy,
pedagog

Uczniowie kl. IV-VIII Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Prowadzenie prelekcji, Ratownicy medyczni
warsztatów i
pogadanek z uczniami
przez nauczycieli i
wychowawców.

Uczniowie kl. I V-VIII Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Zajęcia warsztatowe
dla uczniów
„Profilaktyka
uzależnień”

Uczniowie klas VII VIII

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Udział nauczycieli i
Ratownicy medyczni
uczniów w szkoleniu z
zasad udzielania
pierwszej pomocy.

Wszyscy nauczyciele

Dokumentacja szkoły

Uczestnictwo klas
ósmych w zajęciach
Edukacji dla

Uczniowie klas VIII

Zapisy w dziennikach

Pedagog szkolny
Śląskie Centrum
Profilaktyki i
Psychoterapii

Nauczyciel edb.

Bezpieczeństwa
Pogadanki
wychowawców.

Wychowawcy

Uczniowie klas VIII

Zapisy w dziennikach

Udział uczniów w
akcjach i konkursach.

Nasz uczeń – szkoła - dom.
Działania wynikające
ze strategii i sfer
rozwoju ucznia.
Rozwijanie
umiejętności
wychowawczych
rodziców.

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Odbiorca

Ewaluacja

Działania edukacyjne i
informacyjne
rozwijające
umiejętności
wychowawcze
rodziców i
przygotowujące na
pojawiające się
zagrożenia.

Tworzenie materiałów
informacyjnoedukacyjnych
dotyczących istotnych
spraw z zakresu
wychowania i
profilaktyki –
publikowanie ich na
stronie szkoły lub
przekazywanie ich na
zebraniach.

Pedagog,
wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy

Rodzice

Zapisy w dziennikach

Prowadzenie
pogadanek w ramach
zebrań z rodzicami.

Pedagog,
wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy

Rodzice

Zapisy w dziennikach

Diagnozowanie
potrzeb i oczekiwań
rodziców

Pedagog,
wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy

Rodzice

Zapisy w dziennikach

Prowadzenie

Pedagog,

Rodzice

Zapisy w dziennikach

Wspieranie
umiejętności
wychowawczych
rodziców w zakresie
rozwijania uzdolnień i
zainteresowań ucznia.

Pobudzanie rodziców
do aktywności w
zakresie rozwijania
możliwości

poradnictwa w
zakresie problemów
dydaktycznowychowawczych i
zapobiegania różnym
formom uzależnień.

wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy

Współpraca z
rodzicami uczniów
dotycząca udziału
dzieci w zajęciach
pozalekcyjnych.

Wychowawca
nauczyciel
prowadzący

Rodzice, uczniowie

Dzienniki zajęć
pozalekcyjnych

Pozyskiwanie od
Wychowawcy,
rodziców informacji o pedagog
uzdolnieniach,
osiągnięciach,
zainteresowaniach i
mocnych stronach
dziecka.

Wszyscy uczniowie

Dokumentacja szkolna

Informowanie
rodziców o
szczególnych
osiągnięciach i
uzdolnieniach ucznia.

Wychowawcy

Wszyscy uczniowie

Dokumentacja szkolna

Organizowanie dni
otwartych.

Wszyscy nauczyciela

Rodzice uczniów,
uczniowie

Dokumentacja szkolna

Spotkania
konsultacyjne
rodziców z
pedagogiem

Pedagog

Rodzice

Dokumentacja szkolna

edukacyjnych
uczniów.

szkolnym.
Spotkania z rodzicami Nauczyciele,
zespołu nauczycieli i specjaliści z zespołu
specjalistów do spraw PPP
PPP.

Rodzice

Dokumentacja szkolna

Prowadzenie prelekcji Nauczyciele,
i pogadanek dla
specjaliści z zespołu
uczniów i rodziców.
PPP

Rodzice

Dokumentacja szkolna

Udzielanie pomocy i
porad rodzicom w
poradniach
psychologiczno –
pedagogicznych.

Rodzice

Dokumentacja
rodziców

Rodzice

Dzienniki lekcyjne,
dokumentacja szkoły

Rodzice, uczniowie

Dzienniki lekcyjne,

Poradnie PP

Informowanie
Zapoznawanie
Wychowawcy klas,
rodziców o przepisach rodziców z
strona internetowa
prawa oświatowego.
dokumentami szkoły
na zebraniach
klasowych oraz
poprzez publikowanie
na stronie szkoły.
Aktywizowanie
Wskazywanie wartości
rodziców do udziału w prawidłowych relacji
życiu szkoły.
rodzinnych i
społecznych.

Stwarzanie
okoliczności do
udziału rodziców w

Organizowanie
Wychowawcy klas,
uroczystości i imprez:
Dnia Rodziny, Dnia
Matki, Dnia Babci i
Dziadka, wigilii
klasowych i jasełek,
Festyn szkolny
,,Rodzinne
popołudnie”.

Wszyscy nauczyciele i Rodzice, uczniowie
pracownicy
mieszkańcy osiedla,
niepedagogiczni
zaproszeni goście

Dokumentacja szkoły

życiu szkoły.
Rodzice, uczniowie
mieszkańcy osiedla,
zaproszeni goście

Dokumentacja szkoły

Organizowanie zajęć Nauczyciele w -f
sportowych dla dzieci
z rodzicami.

Rodzice i dzieci

Dokumentacja szkoły

Wybór Rad
Klasowych i
przedstawicieli do
Rady Rodziców.

Wychowawcy

Rodzice

Dokumentacja szkoły

Współpraca z Radą
Rodziców.

Dyrektor, nauczyciele Rodzice

Dokumentacja szkoły

Przekazywanie
rodzicom informacji
dotyczących
działalności szkoły.

Dyrektor, nauczyciele Rodzice

Dokumentacja szkoły

Organizowanie
Dyrektor, nauczyciele Rodzice
wspólnych
przedsięwzięć,
wspieranie materialne,
opiniowanie
dokumentów
szkolnych.

Dokumentacja szkoły

Rajd rowerowy dla
dzieci z rodzicami.

Działalność Rady
Rodziców na
podstawie
uchwalonego
regulaminu zgodnie ze
Statutem Szkoły

Nauczyciele ,policji

Nasz uczeń – szkoła - instytucje wspierające.
Działania wynikające
ze strategii i sfer
rozwoju ucznia.

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Odbiorca

Ewaluacja

Współpraca z
instytucjami
wspierającymi szkołę i
działającymi na rzecz
dziecka i rodziny

Prowadzenie
poradnictwa dla
rodzicówuwrażliwianie na
zagrożenia
zaburzające
prawidłowy rozwój
dzieci.

Rozpowszechnianie
informacji o osobach i
instytucjach
świadczących pomoc
w sytuacjach trudnych.

Dyrektor ,pedagog,
wychowawcy,
pielęgniarka,
nauczyciele

Organizowanie
Pedagog, prelegenci,
spotkań edukacyjno- wychowawca
informacyjnych z
udziałem
pracowników: Poradni
PsychologicznoPedagogicznych,
Poradni
Specjalistycznych,
Policji, Straży
Miejskiej, MOPS-u
oraz Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
Prowadzenie działań
rozwijających
kreatywność,
zdolności, pasje i
zainteresowanie
ucznia.

Udział w zajęciach
organizowanych
przez: UM Katowice,
UM Lędziny, MBP,
Pałac Młodzieży,
MDK, inne szkoły,
poradnie, instytucje
kulturalno- oświatowe
i inne.

Rodzice

Dokumentacja szkoły

Rodzice

Dokumentacja szkoły

Dyrektor,
Uczniowie kl. I-VIII
wychowawcy klas,
wychowawcy
świetlicy, Nauczyciel
bibliotekarz

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

