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Plan Pracy Wychowawczej 

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu 

W roku szkolnym 2012/2013 

 

           Opracowując plan pracy wychowawczej na  bieżący rok szkolny uwzględniono zadania wynikające z Programu 

Wychowawczego Szkoły na lata 2012-2017 oraz diagnozę sytuacji wychowawczej i wnioski wynikające 

 z raportu ewaluacji wewnętrznej szkoły. 

 

Priorytety pracy wychowawczej w roku szkolnym 2012/2013: 

• Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych uczniów 

• Zapewnienie uczniom  bezpieczeństwa w szkole  
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Obszar I.   Kształtowanie postaw 

L. p. Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Uświadomienie zasad i reguł 

obowiązujących w relacjach 
międzyludzkich 

- Opracowanie klasowych kodeksów norm 
społecznych uwzględniających specyfikę 
zespołów klasowych 
- Zaznajomienie uczniów z kodeksem norm  
i zasad obowiązujących w szkole 
 

Wychowawcy 
 
Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele 
 

wrzesień 
 
Wrzesień, 
styczeń, czerwiec 

 

2. Uczenie i przypominanie 
praw i obowiązków uczniów 

 - Zapoznanie z Międzynarodową Konwencji 
Praw Dziecka 

Wychowawcy wg  kalendarza  

3. Ćwiczenie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 

 - Organizowanie warsztatów, treningów, 
pogadanek, spotkań 
 - Uczenie zasad komunikacji interpersonalnej 
 - Realizacja programów profilaktycznych 
 - Organizacja Dnia Tolerancji 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele 
 

Cały rok 
 
Cały rok 
 
listopad 

 

4. Rozwijanie samorządności  
i aktywności uczniów 

 - Podejmowanie różnorodnych inicjatyw 
związanych z nauką, bezpieczeństwem i 
życiem kulturalnym szkoły 
 - Przeprowadzenie demokratycznych 
wyborów do samorządów klasowych i SU 
 - Angażowanie uczniów  w działalność SU, 
samorządów klasowych, PCK, wolontariatu 
 - Promowanie szkoły,  w tym: 
  -) Święto Patrona,  
  -) Dzień Otwarty 
 -)  strona internetowa 
 - Przeprowadzenie akcji charytatywnych  
 
 - Organizowanie akademii i uroczystości 
szkolnych 

SU, samorządy klasowe, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
 
Wychowawcy 
Opiekunowie  
SU, PCK, SKW 
 
Sława Sowa 
Dolega Anna 
vacat, M.Wojnicka 
Opiekunowie SU, PCK, 
SKW 
nauczyciele 
 

Cały rok 
 
 
 
wrzesień 
 
Cały rok 
 
Kwiecień 2013 
Marzec 2013 
 
Wg kalendarza 
 
Wg kalendarza 
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5. Kształtowanie szacunku do 
własnego państwa 

 - Udział w uroczystościach państwowych  
 - Realizacja projektów unijnych:  
 -) Comenius,  
 
 -) e-Twinning 
 - Poszerzanie zbiorów Szkolnej Izby Pamięci 
 - Organizowanie konkursów historycznych i 
plastycznych 
 - Wycieczki szlakiem zabytków Radomia 

K. Kosmala 
 
R. Kowal,  
Zespół  Comenius, 
 S. Sowa, R. Janikowska 
R.Kaca 
R. Kaca 
M. Chmielewska 
Wychowawcy 

Wg kalendarza 
 
Wg kalendarza 
 
Cały rok 
 
Wg kalendarza 
 

Maj 2013 

 

6. Rozbudzanie zainteresowań 
ucznia własnym zdrowiem i 
rozwojem 

 - Propagowanie zdrowego stylu życia 
 - Zapoznanie z zasadami prawidłowego 
odżywiania 
 - Udział w akcjach promujących zdrowie:   
 -) Szkolna Olimpiada Sportowa, 
 -) pozalekcyjne zajęcia sportowe 

Nauczyciele w-f, 
wychowawcy 
Nauczyciele przyrody 
 
K. Pietralski 
Nauczyciele w-f, 

Cały rok 
 
Wg kalendarza 
 
Czerwiec 2013 

 

7. Promowanie postaw 
proekologicznych 

 - Działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego człowieka  
– Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, 
-  tematyka godzin wychowawczych 
 - Realizacja tematów na gddw 
 - Udział w akcjach ekologicznych 

Marek I.,  
Szczepanek A. 
 
 
wychowawcy 
 

Wg kalendarza  

8. Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień w tym kulturą, 
teatrem, filmem, literaturą 

 - Udział w imprezach kulturalnych, kołach 
zainteresowań, konkursach szkolnych i 
międzyszkolnych, wyjścia do teatru, kina, 
muzeum 
 - Zasady zachowania savoir-vivre 

Nauczyciele, 
Wychowawcy 
 
 
Wychowawcy 

Cały rok 
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Obszar II.  Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole  

L. p. Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 
1. Uświadomienie konieczności 

bezpiecznego zachowania 
się w szkole i w drodze do 
szkoły z uwzględnieniem 
przepisów BHP 

 - Zapoznanie z zasadami bezpiecznego 
zachowania w szkole oraz w drodze do i ze 
szkoły 
 - Przekazywanie informacji uczniom na 
temat instytucji i osób udzielających 
pomocy w nagłych przypadkach (telefony 
alarmowe) 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy 
 

Cały rok 
 
 
 
Cały rok 

 

2. Przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego 

 - Organizowanie gier i zabaw 
promujących bezpieczeństwo 
 - Tematyka godzin wychowawczych 
 - Organizowanie egzaminu na kartę 
rowerową 
 - Działalność szkolnego koła BRD 
 - Organizowanie akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły” 
 - Organizowanie konkursów  
komunikacyjnych i plastycznych 
 - Organizowanie spotkań z policją  

Nauczyciele, 
wychowawcy 
 
Kowal A. 

 
Kowal A, Kaca A 
B. Mosionek,   
M. Skórnicka 

 
Kowal A, Gut E 
Z. Nowak 

Cały rok 
 
Wg kalendarza 
 
 
 
wrzesień 
 
Wg kalendarza 
 
Wg kalendarza 

 

3. Promowanie szkoły bez 
przemocy, wulgaryzmów  
i wandalizmu 

 - Wskazywanie pozytywnych wzorców 
zachowania 
 - Realizowanie programów 
wychowawczo-profilaktycznych 
 
 -  Uświadamianie szkodliwości zjawisk 
przemocy,  

nauczyciele 
 
 
Z. Nowak 
 
nauczyciele, 
wychowawcy 

Cały rok 
 

 

Wg kalendarza 
 

 

Cały rok 
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Obszar III.  Wspieranie wychowawczej roli rodziny 

L. p. Cele ogólne Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Rozpoznawanie sytuacji 
rodzinnej i warunków życia 
uczniów 

 - Diagnozowanie środowiska rodzinnego 
uczniów 
 - Organizowanie pomocy koleżeńskiej 
 - Udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych 
 - Finansowe wsparcie rodziców (stypendia, 
wyprawki szkolne, zasiłki szkolne) 

Wychowawcy 
 
SU 
Nauczyciele 
 
Z. Nowak 
 

Cały rok 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
Wg potrzeb 

 

2. Organizowanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 - Zorganizowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (IPET, KIPU) 
 - Objęcie wszystkich uczniów z 
opinią/orzeczeniem z PPP zajęciami 
dodatkowymi wg zaleceń poradni 

Z. Nowak 
 
 
Nauczyciele 

Wg potrzeb 
 
 
Cały rok 

 

Angażowanie rodziców do 
współpracy z nauczycielami 
w celu wspomagania 
oddziaływań 
wychowawczych 

 - Informowanie rodziców o działaniach 
wychowawczych szkoły 
 - Współdziałanie z rodzicami w realizacji 
zadań wychowawczych i profilaktycznych 
-Organizowanie spotkań tematycznych  
 - Organizowanie pomocy rodzicom w 
rozwiązywaniu indywidualnych problemów 
wychowawczych 

Wychowawcy 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy 
Z. Nowak 
 
Wychowawcy, pedagog 

Cały rok 
 
 

 

 

Przyjęty przez Radę Rodziców w dniu 12 września 2013r. 


