
Harmonogram działań Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2017/2018 

Klasa/wychowawca Działanie 

 

Forma  Termin  

VIIA/ M. Jaskot Integracja klas siódmych SP 

  

 

-zajęcia z wychowawcą i  

psychologiem 

-wycieczka integracyjna 

klas siódmych do Głuchołaz 

 

wrzesień  

VIIA/ M. Jaskot Turniej tenisa stołowego 

 

-zawody sportowe II semestr 

VIIB/A.Wajtryt-

Piszczek 

Integracja klas siódmych SP 

  

 

-zajęcia z wychowawcą i  

psychologiem 

-wycieczka integracyjna 

klas siódmych do Głuchołaz 

 

wrzesień 

VIIB/A.Wajtryt-

Piszczek 

Dzień Języków Obcych i Dzień Europy 

 

-apel 

-konkurs 

 

maj 

VIIB/A.Wajtryt-

Piszczek 

Wyjazd do Włoch 

 

-„Zielona szkoła” czerwiec 

VIIB/A.Wajtryt-

Piszczek 

Przygotowanie i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój 

uzdolnień i talentów uczniów, poznawanie odmiennych tradycji, 

współuczestniczenie w kulturze europejskiej. 

 

-zdobywanie dodatkowej 

wiedzy 

-prezentacja osiągnięć 

-wyjazdy do teatru 

 

cały rok 

VIIC/K. Szelewska Integracja klas siódmych SP 

  

 

-zajęcia z wychowawcą i  

psychologiem 

-wycieczka integracyjna 

klas siódmych do Głuchołaz 

 

wrzesień 

VIIC/K. Szelewska Dzień Języków Obcych i Dzień Europy 

 

-apel 

-konkurs 

maj 



VIIC/K. Szelewska Wyjazd do Włoch 

 

 

-„Zielona szkoła” czerwiec 

VIIC/K. Szelewska Ognisko klasowe na zakończenie roku szkolnego 

 

-wycieczka 

-rekraacja 

 

czerwiec 

IIA/U. Cieśla  Akcja antynikotynowa 

 

-konkurs na plakat 

-apel 

-spotkanie z higienistką 

szkolną 

 

listopad 

IIA/U. Cieśla Wiem co jem, prawidłowo się odżywiam -spotkanie z lekarzem Kwiecień 

 

IIB/ J.Koterba "Stop cyberprzemocy" – klasy drugie gimnazjum 

 

-lekcja wrzesień 

IIB/J.Koterba Zbiórka książek dla dzieci z domu samotnej matki 

 

-zbiórka książek kwiecień/ maj 

IIC/T. Kretek Noc filmu niemieckiego -projekcja filmu 

-dyskusja 

 

listopad 

IIC/T. Kretek Ognisko klasowe 

 

 czerwiec 

IID/L. Flegel  2 Wieczory filmowe 

 

-projekcja i dyskusja listopad i marzec 

IID/L. Flegel Wyjazdy do kina i teatru 

 

 rok szkolny  

IIIA/ Ł. Kąś Przygotowanie programu wycieczki, referaty nt. wybranych obiektów, 

ciekawych miejsc 

 

-prezentacja, wycieczka maj/czerwiec 

IIIA/ Ł. Kąś Program „ Rozmawiajmy o uchodźcach” 

 

 

-lekcje wychowawcze rok szkolny 



IIIA/ Ł. Kąś Spotkanie tematyczne z ludźmi reprezentującymi odmienne kultury, 

religie 

 

 rok szkolny 

IIIA/ Ł. Kąś Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości: 

- wewnątrzszkolny konkurs wiedzy historycznej nt. odzyskania 

niepodległości (czas realizacji: II semestr, odbiorcy: uczniowie VII 

klasy SP oraz II-III gimnazjum) 

- wewnątrz szkolny konkurs na prezentacje multimedialną nt. 

wybranego bohatera walk o niepodległość Polski (czas realizacji: II 

semestr, odbiorcy: uczniowie VII klasy SP oraz II-III gimnazjum) 

 

-konkursy 

-prezentacja 

 -multimedialna 

 

 

IIIB/J. Tokar Rodziny Rajd Rowerowy po Gminie Pietrowice Wielkie 

 
 październik 

IIIB/J. Tokar Festiwal nauki 

 

 czerwiec 

D. Olbrich Szkolny radiowęzeł  -tematyka radiowęzła 

-szkolne newsy i sprawy 

bieżące 

-analiza zainteresowań 

 

cały rok 

A. Łyczko 

D. Olbrich 

Realizacja zajęć o charakterze socjoterapeutycznym 

i psychoedukacyjnym zgodnie z potrzebami zespołów klasowych 

i wychowawcy  

 

- lekcje wychowawcze 

- warsztaty 

cały rok 

 

Oprócz w/w konkretnych działań wychowawczych i profilaktycznych, wychowawcy wraz z uczniami realizują kalendarz imprez i wydarzeń na 

terenie szkoły i w środowisku. Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zajęciami pozalekcyjnymi wyrównującymi braki 

edukacyjne oraz rozwijającymi pasje i zainteresowania uczniów. W szkole realizowany będzie projekt angażujący dodatkowo uczniów.  

Zespół Wychowawczy na bieżąco będzie rozwiązywał problemy dydaktyczno – wychowawcze; w razie konieczności przy współudziale 

rodziców i instytucji. Ważnym aspektem pracy ZW będzie pilotaż frekwencji, zachowań uczniów w szkole oraz problem dostępności telefonów 



komórkowych przez uczniów na terenie szkoły. Poza tym wychowawcy będą realizowali zadania wynikające z realizacji polityki państwa w 

zakresie bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznych oraz szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

udzielanej uczniom na terenie szkoły. 

Wychowawcy w planach pracy ujmą działania z kampanii „ Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” wybierając spośród poniższych: 

 2 listopad – Światowy dzień Bez Przemocy 

 18 październik – Europejski dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 

 19 listopad- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci 

 20 listopad – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 21 grudzień- Bezpieczne Święta i Sylwester 

 28 styczeń – Europejski dzień Ochrony Danych Osobowych 

 6 luty – Dzień Bezpiecznego Internetu 

 11 luty – Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 

 22 luty – Dzień Ofiar Przestępstw 

 26 marzec – Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

 6 kwiecień – Utworzenie Policji 

 18 kwiecień  - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

 26 kwietnia- Światowy Dzień Własności Intelektualnej 

 4 maja- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 6 maja- Dzień Straży Pożarnej 

 25 maja – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 

 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią 

Więcej informacji na stronie:www.policja.pl/bezpieczeństwo-rok-szkolny 


