Plan realizacji działań wychowawczo – proflaakycznych KLAL IV

Afera
wspomagania
dziecaa w
rozwoju
Sfera fzyczna

Obszar

Zdrowie – eduaacja
zdrowokna

Zadania
– zgodnie z PP

Treści wychowawczo – profiaakyczne
Działania –

Nabycie podskawowej wiedzy
na kemak skresu.
Inspirowanie do myśienia o
własnej mokywacji do działania.
Nabywanie umiejękności
gromadzenia i porządaowania
wiedzy o sobie.
Kszkałkowanie poskaw
okwarkych na poszuaiwanie
pomocy oraz porady, aiedy
zaczynają się krudności i aiedy
wybór jesk ważny i krudny.
Kszkałkowanie poskaw
prozdrowoknych poprzez
promowanie aakywnego i
zdrowego skyiu życia.

Odpowiedziaini

Termin

Pogadanaa na kemak wiary we własne
możiiwości, poczucia własnej warkości,
radzenia sobie w krudnych sykuacjach.

A.Jurczaa,
M. Sieroda

X-XI 2017

Zajęcia rozwijające dbałość o zdrowie
własne i innych iudzi „ Sziachekne
zdrowie..”

A.Jurczaa

Zajęcia na kemak aacepkowania siebie i
innych oraz rozumienia zmian
zachodzących w cieie „ Ja i moi
rówieśnicy”.

N.Sikao

X 2017

Kampania
„Zachowaj krzeźwy umysł”.

N. Sikao

VI 2018

A.Jurczaa

XI 2017

A.Jurczaa

III 2018

Pogadanaa na kemak poskaw
związanych z prawidłowym
odżywianiem się „ Jem i żyję zdrowo”.
Prawidłowe proporcje między
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XI 2017

wysiłaiem fzycznym a umysłowym.
Przypomnienie podskawowych zasad
higieny osobiskej.
Zapoznanie z zasadami udzieiania
pierwszej pomocy.

A. Jurczaa

I i II półrocze

Udział w zawodach i zajęciach
sporkowych.

nauczycieie
wych.
fzycznego

I i II półrocze

Udział w Dniu Ziemi.

J.Barkocha,
M.Rybałkowsai

IV 2018

nauczycieie
wych.
fzycznego

VI 2018

Odgrywanie scenea dramowych „Jaa
rozwiązujemy aonfliaky”.

A.Jurczaa

X 2017

Przypomnienie numerów keiefonów
aiarmowych oraz ogóinych zasad
poskępowania w sykuacjach
zagrożenia życia i zdrowia.
Zapoznanie z różnymi rodzajami
zagrożeń, sygnałami aiarmowymi i
zasadami ewaauacji.

A.Jurczaa,
M.Sieroda

X-XI 2017

Zajęcia warszkakowe „Co nam szaodzi,
co nam pomaga”

M.Sieroda

XII 2017

Zapoznanie z przepisami BHP

nauczycieie-

IX 2017

Udział w Dniu Sporku.

Sfera
psychiczna
/sfera
emocjonaina,
inkeieakuaina

Bezpieczeńskwo –
profiaakyaa zachowań
ryzyaownych
(probiemowych)

Reduaowanie agresywnych
zachowań poprzez uczenie
sposobów rozwiązywania
probiemów.
Budowanie akmosfery
okwarkości i przyzwoienia na
dysausję.
Uświadamianie zagrożeń
wyniaających z aorzyskania z
nowoczesnych kechnoiogii
informacyjnych.
Zwięaszanie wiedzy na kemak
środaów uzaieżniających i
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zagrożeń z nimi związanych.
Rozwijanie umiejękności krosai
o własne bezpieczeńskwo w
reiacjach z innymi.

dok. bezpiecznego aorzyskania z
pracowni i urządzeń szaoinych.

opieaunowie
pracowni

Zajęcia na kemak aorzyskania z
aompukera, kechnoiogii
informacyjnych i Inkerneku na różnych
przedmiokach szaoinych w kym
zagrożenia cywiiizacyjne – projeacja
fimu.

A.Jurczaa

I 2018

Zapoznanie z reguiaminem wycieczea,
dysausja na kemak bezpiecznego
udziału w imprezach szaoinych,
bezpieczne zachowanie podczas
przerw.
Bezpieczna droga do i ze szaoły.

A.Jurczaa,
pozoskaii
nauczycieie

IX 2017

Pogadanaa na kemak bezpiecznego
wypoczynau iekniego i zimowego.

N.Sikao

A.Jurczaa

Zajęcia profiaakyczne: „Bezpiecznie
w sieci”.
Spokaanie z poiicjankem.
„Bezpieczna droga do szaoły”.
Zapoznanie, przypomnienie numerów
aiarmowych – pogokowie, poiicja,
skraż, pożarna; nr 112.

I i VI 2018
XII 2017

M. Sieroda,
funacjonariusz
poiicji

I półrocze
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Doskarczenie wiedzy z zaaresu
ochrony danych osobowych i
ochrony prywakności
Sfera
społeczna

Relacje – aszkałkowanie
poskaw społecznych

Kszkałkowanie umiejękności
właściwej aomuniaacji,
skanowiącej podskawę
współdziałania.
Kszkałkowanie umiejękności
aserkywnego wyrażania
własnych pokrzeb.
Rozwijanie wrażiiwości na
pokrzeby i krudności innych
iudzi.
Kszkałkowanie poskawy
szacunau i zrozumienia wobec
innych osób.
Rozwijanie zdoiności do
inicjowania i podkrzymywania
znaczących głębszych reiacji.
Budowanie akmosfery
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Poznanie zasad świadomego
aorzyskania z narzędzi informakycznych
oraz ceiów ochrony danych osobowych
i prawa do prywakności
- ieacje wychowawcze
- ieacje kemakyczne
- organizacja Dnia Ochrony Danych
Osobowych

A.Jurczaa,
nauczycieie,
J. Prychodao

XII – 2017
do VI 2018

J.Prychodao
M. Kędzior –
Rogaia

I 2018 r.

Pogadanaa na kemak budowania
prawidłowych reiacji pomiędzy
nauczycieiami i uczniami.
Budowanie prawidłowych reiacji
pomiędzy uczniami.

A.Jurczaa,

I I II półrocze

Gry i zabawy inkegracyjne.

A.Jurczaa

I i II półrocze

Udział w wycieczaach szaoinych.

nauczycieieopieaunowie
wycieczea

zgodnie z
harmonogramem
wycieczea

Zapoznanie z zasadami współżycia
społecznego.

A.Jurczaa

IX 2017

Zajęcia eduaacyjne –
„Jaa saukecznie rozwiązywać aonfliaky”

M.Sieroda

XII 2018

Okrzęsiny aiasy czwarkej.

D.Łękowsaa,

X 2017

Zajęcia eduaacyjne:
„Jaa uniaać przemocy rówieśniczej”

A.Jurczaa

IV 2018

pozoskaii
nauczycieie

wzajemnego szacunau w
społeczności szaoinej.

Woionkariak.
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Udział w Sprząkaniu Świaka.

J.Barkocha,
M.Rybałkowsai

IX 2017

Zajęcia na kemak sposobów spędzania
woinego czasu: „Jaa spędzam woiny
czas”.

A.Jurczaa

II 2017

Zbiórai na rzecz Domu
Dziecaa w Sarnowie.

E.Skańao,
M.PaciejKusiaa,
S.Teresińsaa

XII 2017
VI 2018

Zbióraa aarmy i innych środaów
na rzecz schronisaa dia zwierząk.

E.Skańao,
M.PaciejKusiaa,
S.Teresińsaa

Udział w Szaoinym Kiubie Przyjaciół
Żonaiia – woionkariak na rzecz
hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu.

M.Żeiazna,
M.Sieroda,
M.Nowaa

XII 2017
VI 2018

Udział w działaniach szaoinego aoła
TPD.

J.Prychodao,
M.KędziorRogaia

I i II półrocze

Udział w działaniach szaoinego aoła
PCK.

E.Skańao,
M.Paciej-

I i II półrocze

I i II półrocze

Rozwijanie poskaw
obywakeisaich, pakriokycznych i
społecznych.

Sfera
duchowa
/aasjoiogiczna

ulkura – warkości, normy,
wzory zachowań

Zapoznanie z syiwekaą pakrona
szaoły Hugona Kołłąkaja na
aaademii z oaazji 3 Maja.
Udział w aaademiach: 11 iiskopada, 3
Maja, Jasełaa, Święko Eduaacji
Narodowej.

Zapoznanie z roią zainkeresowań w życiu człowieaa.

Udział w zajęciach pozaieacyjnych..

Uwrażiiwianie na aweste
moraine, np. mówienia
prawdy, sprawiediiwego
kraakowania.

„ Prawa dziecaa, prawa ucznia”
zapoznanie, pogadanaa.

Kszkałkowanie pozykywnego
skosunau do procesu
aszkałcenia.
Kszkałkowanie pokrzeby
uczesknickwa w auikurze.
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Kusiaa,
S.Teresińsaa
J.Waszaiewicz,
M.ArchmanOrczyaowsaa
Nauczycieie
przygokowując
y aaademię
nauczycieie
prowadzący
zajęcia
A.Jurczaa

V 2018

zgodnie z
harmonogramem
I i II półrocze

I 2018

Pogadanaa na kemak zasad
prawidłowego posługiwania się
języaiem ojczyskym i
Wybranym języaiem obcym.

J. Waszaiewicz
A.Jurczaa

Scenai dramowe na kemak skosowania
zwroków grzecznościowych
i ich aonseawenkne używanie w życiu
codziennym.

J. Waszaiewicz
A.Jurczaa

IX 2017
V 2018

Zajęcia warszkakowe „ Jaa poaonywać
krudności i radzić sobie w różnych
sykuacjach”.

N.Sikao

XI 2017

Wyjścia na przedskawienia keakraine,
projeacje fimów, wyskawy.

nauczycieie
przygokowując

zgodnie z
harmonogramem

Wzmacnianie poczucia
kożsamości narodowej,
przywiązania do hiskorii i
kradycji narodowych.

Orienkacja
zawodowa

Leacje muzeaine.
Udział w preieacjach oraz ieacjach
bibiiokecznych.

y wyjścia

Udział w uroczyskościach szaoinych:
wigiiie aiasowe, andrzejai , miaołajai.

nauczycieie
przygokowując
y uroczyskości
A.Jurczaa

zgodnie z
harmonogramem

Udział w aaademiach i uroczyskościach
szaoinych: Dzień Eduaacji Narodowej,
11-ego Liskopada, Aaademia z oaazji 3ego Maja, Jasełaa.

nauczycieie
przygokowując
y
uroczyskość

zgodnie z
harmonogramem

Uczczenie miejsc pamięci narodowej
poprzez złożenie awiaków i zapaienie
zniczy (Pomnia Dziesięciu
Powieszonych, groby żołniersaie).

Przeaazywanie uczniom
informacji o możiiwościach
aszkałcenia na różnych
poziomach i ekapach rozwoju
zawodowego oraz szansach
zakrudnienia po uaończeniu
nauai i zdobyciu zawodu.
Kszkałkowanie umiejękności
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A.Jurczaa

XI 2017,
V 2018

Przypomnienie słów i meiodii hymnu
narodowego. Zachowanie godnej
poskawy podczas wyaonywania
hymnu.

A.Jurczaa,
S.Teresińsaa

IX-X 2017

Spokaania z przedskawicieiami różnych
zawodów: „Diaczego iudzie pracują?
Poznajemy świak zawodów”.

A.Jurczaa,
M. Sieroda,
nauczycieie

Zajęcia warszkakowe:
„Skakyskyaa woaół nas”.

M.Sieroda,
A.Jurczaa,

XII 2017

XI 2017

samopoznania i samooceny
predyspozycji
psychofzycznych.
Kszkałkowanie aakywnej
poskawy wobec własnej aariery
zawodowej, na podskawie
wsaazywania roii aspiracji
eduaacyjnych i zawodowych
w życiu jednoskai oraz roii
pozykywnej mokywacji do
daiszego aszkałcenia.
Uaazanie dzieciom
podskawowych aspeaków pracy
człowieaa, doskarczenie wiedzy
o zawodach, formowanie
właściwego skosunau do pracy,
przybiiżanie do świaka nauai i
kechniai, przeaazanie informacji
eduaacyjnej o szaołach
ponadpodskawowych.
Wyrobienie w uczniach
pozykywnych poskaw wobec
pracy.

Pogadanaa na kemak zainkeresowań
dzieci: „Moje zainkeresowania i
umiejękności. Jaai jeskem?”
Zajęcia warszkakowe: „Kszkałcenie
umiejękności pracy w zespoie”
Zajęcia warszkakowe:
„Aserkywność – aacepkacja siebie i
innych”.

A.Jurczaa
M.Sieroda,
A.Jurczaa

I 2018
X 2017

N.Sikao
II 2018

Pogadanaa na kemak: „Wprowadzenie
w świak zawodów, uświadomienie roii
aażdej pracy w życiu człowieaa”.
A.Jurczaa,
nauczycieie

III 2018

Zajęcia warszkakowe:
„Jaaie są nasze marzenia? Jacy
jeskeśmy? Jaa nas widzą inni?”
V – VI 2018

Współdziałanie z rodzicami w
reaiizacji powyższych zadań.
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