Plan szkoleń dla uczniów
załącznik do programu wychowawczo-profilaktycznego
rok szkolny 2018/19

TERMIN
SZKOLENIA

09.2017

09- 10.2017

cały rok
szkolny

TEMAT SZKOLENIA

Zapoznanie uczniów z kierunkiem i charakterem kształcenia
szkoły.
Ocenianie punktowe w szkole.
Prawa i obowiązki uczniów – zapoznanie ze Statutem Szkoły

Wychowawcy,
nauczyciele

Kształtowanie umiejętności współdziałania w klasie.
Zajęcia integrujące klasę –zajęcia dla kl. I-szych

Wychowawcy

Wdrażanie programu doradztwa zawodowego, wspieranie
uczniów w wyborach i decyzjach edukacyjno / zawodowych,
dostarczenie informacji na temat form i możliwości kształcenia
oraz budowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Zgodnie z
harmonogramem godzin wychowawczych oraz programem
doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Po ustaleniu z Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej
podmiotem Odpowiedzialność cywilna i prawna osób nieletnich – film
zewnętrznym edukacyjny i prezentacja DVD
cały rok
szkolny

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Wychowawcy +
nauczyciele,
koordynator
doradztwa
zawodowego,
doradca zawodowy z
poradni PP
Policja / Straż
Miejska

Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły: aktywizowanie
systemu wartości uczniów w kierunku respektowania norm i
zasad, postaw tolerancji, wrażliwości społecznej i współpracy w
grupie, szacunku dla symboli narodowych- zgodnie z
harmonogramem godzin wychowawczych

Wychowawcy
+
nauczyciele

Po ustaleniu z Zapoznanie z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej
podmiotem Odpowiedzialność cywilna i prawna osób PEŁNOLETNICH
zewnętrznym  film edukacyjny i prezentacja DVD
cały rok
szkolny

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA – programy realizowane
przez podmioty zewnętrzne:
 Wybierz Życie – profilaktyka raka szyjki macicy
 Profilaktyka nowotworowa jąder
 Pierwszy Dzwonek – kampania zakażeń
 Racjonalne i nieracjonalne odżywianie się:
PROFILATYKA ZDROWOTNA – programy realizowane
wewnętrznie:
 Zdrowy uczeń

Straż Miejska




OZiPSSE
Towarzystwo.
Rozwoju.
Rodziny
 Pielęgniarka
szkolna
 OZiPSSE
 Nature House





Zapobieganie WZW A
Zapobieganie wadom postawy
Zasady udzielania Pierwszej Pomocy



Bezpieczeństwo w sieci- ABC bezpiecznego użytkownika,
odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. W
ramach lekcji informatyki oraz godzin wychowawczych.

Pielęgniarka
szkolna
Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy

02-04.2018

Stres przedmaturalny- sposoby radzenie sobie z napięciem i
niepokojem.

Wychowawcy,
psycholog, pedagog

cały rok
szkolny

„Szkoła miejscem wolontariatu”- wzmacnianie i rozwijanie
postaw prospołecznych, wrażliwości i zaangażowania.
Kontynuacja i rozszerzenie działań Szkolnej Rady
Wolontariatu.

01.2019

Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia.
Godziny wychowawcze.

Samorząd
uczniowski,
psycholog /
pedagog,
wychowawcy i
nauczyciele
Wychowawcy

Cały rok
szkolny

03-04.2019

Wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie szkoły, przeciwdziałanie Stowarzyszenie
przemocy rówieśniczej.
Manzana
„Klasa bez przemocy”- warsztaty w wybranych klasach I , II

04-05.2019

Profilaktyka uzależnień: „Jak uniknąć uzależnienia od alkoholu i
środków psychoaktywnych”. Tematyka realizowana w ramach
godzin wychowawczych.

06.2019

Nauczyciele
biologii, chemii +
wychowawcy

„Ważne pytania- ważne odpowiedzi”. Kampania informacyjna na Psycholog, pedagog,
temat możliwości poszukiwania pomocy oraz spędzania czasu
biblioteka szkolna,
wolnego i rozwijania zainteresowań.

