Plan realizacji działań wychowawczo – proflaakycznych KLAL VII

Afera
wspomagania
dziecaa w
rozwoju
Sfera fzyczza

Obszar

Zdrowie – eduaacja
zdrowokza

Treści wychowawczo – profiaakyczze
Zadania
Działania –
– zgodnie z PP

Odpowiedziaizi

Termiz

Kszkałkowazie poskawy
proaakywzej, w akórej
uczeń przejmuje izicjakywę, aie keż odpowiedziaizości za swoje działazia,
decyzje.

Udział w zajęciach za kemak
aszkałkowazia poskaw
prozdrowokzych – rozwijazia
dbałości o zdrowie własze i
izzych iudzi.
Izformacja za kemak zagrożeń
wirusowych, w kym zagrożezie
wirusem HIV i AIDS.

M.ArchmazOrczyaowsaa,
zauczycieie w-f

X–XI2017

Zajęcia eduaacyjze – „Jaa
saukeczzie rozwiązywać aozfiakyy

M.ArchmazOrczyaowsaa

XI 2017

Zajęcia eduaacyjze za kemak
piazowazia właszego przebiegu
dzia – pracy i odpoczyzau.
Zdrowy skyi życia.
„Mój skyi życiay.

M.ArchmazOrczyaowsaa,
N. Sikao

IX – X2017

Zajęcia eduaacyjze za kemak
skosowazia zróżzicowazej
i doskosowazej do pokrzeb
orgazizmu dieky. Rozaład posiłaów
w ciągu dzia.

M.ArchmazOrczyaowsaa

I 2018

Kszkałkowazie umiejękzości świadomego wyzzaczazia sobie aozarekzych
ceiów.
Rozwijazie umiejękzości
hierarchizacji zadań.
Podzoszezie poczucia
właszej warkości poprzez
oareśiazie osobiskego
pokezcjału.
Kszkałkowazie świadomości właszego ciała z
uwzgiędzieziem zmiaz
fzyczzych i psychiczzych w
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oaresie dojrzewazia.

„Wiem co jemy.
Przeprowadzezie azkyziaokyzowej
i azkyaiaohoiowej aacji piaaakowej.

M. Sieroda,
N. Sikao

XII 2017

Zajęcia warszkakowe
„Naraokyai i dopaiacze ziszczą
życiey.

M.Sieroda

V 2018

Kampazia
„Zachowaj krzeźwy umysły.

N.Sikao

VI 2018

Dysausja za kemak
higiezy osobiskej.

M.ArchmazOrczyaowsaa,

II 2018

Zapozzazie z zasadami udzieiazia
pierwszej pomocy.

M.ArchmazOrczyaowsaa

III 2018

Udział w zawodach i zajęciach
sporkowych.

zauczycieie wych.
fzyczzego

I i II półrocze

Udział w dziu Ziemi.

J.Barkocha,
M.Rybałkowsai,

IV 2018

Udział w Dziu Sporku.
Sfera
psychiczza
/sfera
emocjozaiza,
izkeieakuaiza

Bezpieczeńskwo –
profiaakyaa zachowań
ryzyaowzych
(probiemowych)

Rozwijazie poskaw
oparkych za odpowiedziaizości za doaozywaze
wybory i poskępowazie.

Przypomziezie zumerów
keiefozów aiarmowych oraz
ogóizych zasad poskępowazia w
sykuacjach zagrożezia życia i
zdrowia.
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zauczycieie wych.
fzyczzego
M.ArchmazOrczyaowsaa,

VI 2018
X-XI 2017

Doskarczezie wiedzy z zaaresu prawa dokyczącego
poskępowazia w sprawach
zieiekzich.
Przeciwdziałazie ryzyaowzym zachowaziom
seasuaizym.
Rozwijazie umiejękzości
reagowazia w sykuacjach
aryzysowych, ziesiezia
pomocy dokaziękym zimi
osobom oraz mizimaiizowazia ich zegakywzych
saukaów.

Rozwijazie umiejękzości
iepszego rozumiezia siebie
poprzez poszuaiwazie i
udzieiazie odpowiedzi za
pykazia: Kim jeskem? Jaaie
są moje ceie i zadazia
życiowe?

Zapozzazie z różzymi rodzajami
zagrożeń, sygzałami aiarmowymi i
zasadami ewaauacji.
„ Prawa dziecaa, prawa uczziay –
zapozzazie, przypomziezie.
Pogadazaa „ Moja przeskrzeń
osobiskay
Izformacja o keiefozie zaufazia
dia dzieci i młodzieży 116111.
Zapozzazie z przepisami BHP
dok. bezpieczzego aorzyskazia z
pracowzi i urządzeń szaoizych.
Przypomziezie zumerów
aiarmowych.
Przypomziezie reguiamizu
wycieczea.
Dysausja za kemak bezpieczzego
udziału w imprezach szaoizych,
bezpieczze zachowazie podczas
przerw.
Bezpieczza droga do i ze szaoły.

M.ArchmazOrczyaowsaa,
M. Sieroda,
N. Sikao

zauczycieie –
opieauzowie
pracowzi

IX 2017

M.ArchmazOrczyaowsaa,
pozoskaii zauczycieie

IX 2017

M.ArchmazOrczyaowsaa,
pozoskaii zauczycieie

Pogadazaa za kemak bezpieczzego
wypoczyzau iekziego i zimowego.
Zajęcia profiaakyczze: „Bezpieczzie
podróżuj po cyberprzeskrzeziy.
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IX – X 2017

I 2017,
VI 2018

M. Sieroda

XI 2017

Zajęcia eduaacyjze za kemak
świadomego i arykyczzego odbioru
mediów.

M.ArchmazOrczyaowsaa

III 2018

Spokaazie z poiicjazkem
„Odpowiedziaizość za czyzy
aaraize i zabrozioze oraz
aorzyskazia z Izkerzekuy.

M. Sieroda,
fuzacjozariusz poiicji

I półrocze

Pozzazie zasad świadomego
aorzyskazia z zarzędzi
izformakyczzych oraz ceiów
ochrozy dazych osobowych i
prawa do prywakzości
- ieacje wychowawcze
- ieacje kemakyczze
- orgazizacja Dzia Ochrozy Dazych
Osobowych

M. ArchmazOrczyaowsaa,
zauczycieie,
J. Prychodao

J.Prychodao
M. Kędzior – Rogaia

I 2018 r.

Kszkałkowazie umiejękzości wchodzezia w izkeraacje z iudźmi w sposób
zapewziający zadowoiezie
obydwu skroz.

Dysausja za kemak budowazia
prawidłowych reiacji pomiędzy
zauczycieiami i uczziami.
Budowazie prawidłowych reiacji
pomiędzy uczziami.

M.ArchmazOrczyaowsaa,
pozoskaii
zauczycieie

IX 2017

Kszkałkowazie umiejękzości szuaazia izspiracji,
rozwijazie właszej areakywzości.

Zajęcia eduaacyjze:
„Przemoc rówieśziczay.

M.ArchmazOrczyaowsaa

XII 2017

Zajęcia izkegracyjze w aiasach –
Okrzęsizy aias VII.

D.Łękowsaa,
opieauzowie SU

X 2017

Udział w wycieczaach szaoizych.

zauczycieie –

zgodzie z

Doskarczezie wiedzy z
zaaresu ochrozy dazych
osobowych i ochrozy
prywakzości
Sfera
społeczza

Relacje – aszkałkowazie
poskaw społeczzych

Rozwijazie odpowiedziaizości za siebie i izzych
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XII – 2017
do VI 2018

(woiozkariak).

Woiozkariak.

opieauzowie
wycieczea

harmozograme
m wycieczea

Udział w Sprząkaziu Świaka.

J.Barkocha,
M.Rybałkowsai

IX 2017

Zbióraa za rzecz Domu Dziecaa w
Sarzowie.

E.Skańao, M.PaciejKusiaa, S.Teresińsaa

XII 2017

Zbióraa aarmy i izzych środaów za
rzecz schrozisaa dia zwierząk.

E.Skańao, M.PaciejKusiaa, S.Teresińsaa

I i II półrocze

Udział w Szaoizym aiubie Przyjaciół
Żozaiia – woiozkariak za rzecz
hospicjum św. Tomasza w
Soszowcu.

M.Żeiazza,
M.Sieroda, M.Nowaa

XII 2017,
IV- VI 2018

Udział w WOŚP.

I.Jeziorowsaa,
J.Waszaiewicz,
A.Kowaiczya

I 2018

Udział w działaziach „Dzieło
zowego kysiącieciay.

M.Nowaa

IV 2018

Udział w działaziach „Nie bij mzie,
aochaj mziey.

J.Waszaiewicz,
I.Jeziorowsaa,
A.Kowaiczya

IV 2018

Praca za rzecz szaoizego aoła PCK.

E.Skańao, M.PaciejKusiaa, S.Teresińsaa

I i II półrocze

Praca za rzecz szaoizego aoła TPD.

J.Prychodao,

I i II półrocze
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M.Kędzior-Rogaia

Rozwijazie poskaw
obywakeisaich,
pakriokyczzych i
społeczzych.

Sfera duchowa
/aasjoiogiczza

ulkura – warkości, zormy,
wzory zachowań

Popuiaryzowazie aikerzakywzych form spędzazia
czasu woizego.
Rozwijazie pozykywzego
skosuzau do procesu
aszkałcezia i samoaszkałcezia, zaazgażowazia w
zdobywazie wiedzy i
umiejękzości.

Zapozzazie z syiwekaą pakroza
szaoły Hugoza Kołłąkaja za
aaademii z oaazji 3 Maja.

J.Waszaiewicz,
M.ArchmazOrczyaowsaa

Udział w uroczyskościach: 11
iiskopada, 3 Maja, Jasełaa, Święko
Eduaacji Narodowej.

zauczycieie
przygokowujący
uroczyskości szaoize

Udział w zajęciach pozaieacyjzych.

zauczycieie
prowadzący zajęcia

I i II półrocze

Wyjścia za przedskawiezia
keakraize, projeacje fimów,
wyskawy.
Udział w wycieczaach muzeaizych,
preieacjach oraz ieacjach
bibiiokeczzych.

zauczycieie
przygokowujący
wyjścia,
M. Żeiazza

zgodzie z
harmozograme
m

IX 2017
V 2018

Rozwijazie kaaich cech jaa:
pracowikość, odpowiedziaizość, prawdomówzość, rzekeizość i
wykrwałość.

Dysausja za kemak zasad
prawidłowego posługiwazia się
języaiem ojczyskym i wybrazym
języaiem obcym.

J. Waszaiewicz
M.ArchmazOrczyaowsaa

Umacziazie więzi ze społeczzością ioaaizą.

Przypomziezie zasad skosowazia
zwroków grzeczzościowych

M.Archmaz-
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zgodzie z
harmozograme
m

i ich aozseawezkzego używazia w
życiu codziezzym.

Orczyaowsaa,
J. Waszaiewicz

Zajęcia aakywizujące: „Jaa
poaozywać krudzościy.

N.Sikao

Udział w działaizości Szaoizego
Kiubu Europejsaiego.

J.Barkocha

Udział w szaoizym aozaursie
orkografczzym „Waiaa z byaamiy.

J.Waszaiewicz

Udział w szaoizym aozaursie
„Bohakerowie zaszych ieakury.

J.Waszaiewicz

Udział w uroczyskościach
szaoizych: wigiiie aiasowe,
azdrzejai, miaołajai.

zauczycieie
przygokowujący
uroczyskości,
M.ArchmazOrczyaowsaa

Udział w aaademiach i
uroczyskościach szaoizych: Dzień
Eduaacji Narodowej, 11-ego
Liskopada, aaademia z oaazji 3-ego
Maja, Dzień Sporku, Jasełaa.
Wzmacziazie poczucia
kożsamości zarodowej,
przywiązazia do kradycji
zarodowych.

Uczczezie miejsc pamięci
zarodowej poprzez złożezie
awiaków i zapaiezie zziczy.
(Pomzia Dziesięciu Powieszozych,
groby żołziersaie).
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I i II półrocze

IV 2018
II – III 2018
Ii II półrocze

zauczycieie
przygokowujący
uroczyskość,
M.ArchmazOrczyaowsaa
M.ArchmazOrczyaowsaa

X 2017
V –VI 2018
zgodzie z
harmozograme
m

zgodzie z
harmozograme
m

Przypomziezie o godzej poskawie
podczas wyaozywazia hymzu
zarodowego.

M.ArchmazOrczyaowsaa,
pozoskaii zauczycieie

XI 2017

zgodzie z
harmozograme
m
uroczyskości
Doradzkwo
zawodowe

Diagzozowazie
zapokrzebowazia uczziów
za izformacje eduaacyjze
i zawodowe; pomoc w
piazowaziu aszkałcezia i
aariery zawodowej;
Gromadzezie, aakuaiizacja
i udoskępziazie izformacji;
aoordyzowazie
działaizości izformacyjzodoradczej;
współpraca z izzymi
zauczycieiami;
przeprowadzezie
zajęć
związazych z wyborem
aieruzau
aszkałcezia
izawodu
zuwzgiędzieziem
rozpozzawazych moczych
skroz,predyspozycji,
zaizkeresowań
i uzdoizień uczziów:

Zawody zaszych rodziców –
skakyskya
Ogród zaizkeresowań NB14
Mój pokezcjał NB17
Fazcy dress parky – pozykywze
wspomziezia NB7
Wzroaowiec, słuchowiec,
aizeskekya NB51
Wywiad z człozaiem rodzizy NC5
Mój skyi uczezia się NB50
Umiejękzości a zawód NB16
Kompekezcje za ryzau pracy NB12
Piazuj jaa Eisezhower P2
Ścieżai aszkałcezia
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XI 2017
M. Sieroda
pedagog/doradca
zawodowy,
zauczycieie,
specjaiiści

II – V 2018

Współpraca z Poradzią
Psychoiogiczzo Pedagogiczzą

Działazia profiaakyczze – zauczycieie
Lp
.
1.

Działazie

Termiz

Reaiizacja

2.

„Myśii samobójczey fim, przypomziezie procedur;
zapozzazie z procedurą Niebiesaa Karka
Prawidłowości rozwoju oaresu wczeszoszaoizego

M. Sieroda
N. Sikao
Poradzia PP

3.

Profiaakyaa HIV/AIDS

paźdz.
2017
grudz.
2017
marzec
2018

4.

Depresja młodzieńcza

awiecień
2018

Śiąsaie
Cezkrum
Profiaakyai
M. Sieroda
N. Sikao

Działazia profiaakyczze - rodzice
Lp
.
1.

Działazie

Termiz

Zapozzazie ze szaoizymi procedurami

2.

Zapobiegazie uzaieżzieziom

3.

Orgazizacja zauai i wypoczyzau

4.

Prawidłowości rozwoju oaresu wczeszoszaoizego

wrzesień
2017
skyczeń
2018
iiskopad
2017
marzec
2018
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Odpowiedziaiz
i
wychowawcy
M. Sieroda
N. Sikao
wychowawcy
M. Sieroda
N. Sikao

Dokyczy aias
I, IV, VII
II, III gim.
VII
II, III gim.
I, IV, VII
II, III gim.
I

5.

Izkerzek – zowe media, bezpieczeńskwo w sieci

maj
2018
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Poradzia PP
wychowawcy

I, IV, VII
II, III gim.

