Plan Pracy Zespołu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie dla klas IV –VI na rok
szkolny 2016/2017
Skład osobowy Zespołu Wychowawczego Szkoły Podstawowej:
 przewodnicząca Zespołu - Małgorzata Szaniawska -Jabłońska
 Pedagog – Joanna Prokop
 Wychowawca klasy IV – Agnieszka Suszczyk
 Wychowawcy klas V- Robert Jokisz, Danuta Kargul
 Wychowawcy klas VI –Agnieszka Polak, Katarzyna Emerla
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego-Monika Zabroń,
 Opiekun Szkolnego Koła Caritas- Agnieszka Lewak
 Nauczyciele świetlicy – Barbara Gałus, Magdalena Gałus,
 Nauczyciel bibliotekarz- Alina Brewczyńska,
 Nauczyciele przedmiotów-Renata Błach, Małgorzata Suchań, Roman Czwaliński, Marek
Tarnowski, Aleksandra Panasiuk, Agnieszka Walczuk.
Główny cel działania:
Poszukiwanie i wypracowanie form i metod pracy, które pomogą dziecku i jego rodzinie
w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych,
z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach trudnych.
Plan pracy Zespołu Wychowawczego uwzględnia problematykę Klasowych Zespołów Nauczycielskich.
Zadania Zespołu Wychowawczego:
 Podejmowanie działań w realizacji treści Programu Wychowawczego oraz szkolnego
programu profilaktycznego.


Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, tj. analiza wskaźników
ocen zachowania i frekwencji w oparciu o comiesięczne raporty wychowawców klas.



Wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez tworzenie im
możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie wychowania.



Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dotyczących uczniów
(m.in. wnioskowanie o diagnozę problemu dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
skierowanie sprawy na policję lub do sądu rodzinnego),



Dokonywanie okresowej analizy sytuacji w zakresie uzależnień i zagrożenia problemami
społecznego niedostosowania.



Organizowanie apeli wychowawczych.



Dokonywanie okresowej analizy problemów edukacyjnych uczniów ze środowisk
problemowych.



Typowanie uczniów do nagród, stypendiów i wyróżnień.



Pozyskiwanie informacji o losach absolwentów.

Zakres odpowiedzialności Zespołu Wychowawczego:
 Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji szkolnego programu
wychowawczego i profilaktycznego.
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Czuwanie nad objęciem specjalną troską dzieci z "grupy ryzyka".



Stawianie wniosków i propozycji zmierzających do doskonalenia pracy opiekuńczowychowawczej szkoły.



Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia.



Włączanie się w organizowanie form pomocy w nauce dla uczniów zaniedbywanych
Środowiskowo.



Występowanie do sądu w sprawach uczniów demoralizowanych lub zaniedbywanych
przez rodzinę.



Opracowywanie dla potrzeb policji i sądu opinii o uczniach, którzy weszli w kolizję
z prawem.



Kwalifikowanie uczniów do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej
przez szkołę.



Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz szkoły w zakresie
pomocy dziecku.

Dokumentacja zespołu:
Sprawozdania wychowawców klas, plan pracy zespołu, protokoły spotkań,, wykazy, rejestry wg
uznania przewodniczącego.
Organizacja posiedzeń Zespołu Wychowawczego:
Posiedzenie Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący, dobierając członków
zespołu według rozpatrywanej sprawy.
Członkowie zespołu mają obowiązek uczestnictwa w jego obradach.
Zebrania odbywają się wg harmonogramu spotkań Zespołu Wychowawczego.
W sprawach nagłych zebrania będą powoływane w trybie natychmiastowym (wniosek
do sądu, złamanie prawa szkolnego lub wykroczenie karne ucznia).
Na ostatnim posiedzeniu ZW zostanie przeprowadzona ewaluacja pracy zespołu w
Obszarze Zarządzanie szkołą lub placówką, wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca
w zespołach.
Harmonogram pracy Zespołu Wychowawczego
Zadania do realizacji

Formy realizacji

1.Określenie zadań zespołu i
sposobu ich realizacji na rok
2016/2017

Zebranie
zespołu

Terminy
realizacji
Do
10.09.2016

Osoby
odpowiedzialne
M Szaniawska Jabłońska

uwagi

2

2.Omówienie sytuacji
wychowawczych zaistniałych
w szkole i dokonanie ich
analizy.

Spotkanie
nauczycieli

17.10.2016
01.12.2016
04.01.2017
29.03.2017
11.05.2017
13.06.2017

Wychowawcy
Pedagog

3.Ocena realizacji
programów
wychowawczych,
analiza ocen, osiągnięć
uczniów, frekwencji i
zagrożeń.
4. Analiza opinii i orzeczeń
Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
5.Przygotowanie
imprez szkolnych
według harmonogramu
szkoły i z własnej
inicjatywy zgodnie z
kalendarzem szkolnym.
6.Planowanie pracy z
uczniem zdolnym i słabym

Zebranie
nauczycieli

Styczeń 2017
Czerwiec
2017

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

Zebranie
wychowawców i
pedagoga
Przygotowanie
uroczystości

Wrzesień
2016

M. Szaniawska Jabłońska

Według
kalendarza
imprez i
uroczystości

Nauczyciele i
wychowawcy

Organizacja
zajęć
dodatkowych
Dyżury
nauczycieli
Współpraca z
Samorządem
Uczniowskim i
Rzecznikiem
Praw Ucznia
Zbiórki
pieniędzy,
nakrętek,
wspomaganie
potrzebujących
Apel
wychowawczy
Zebranie
zespołu

Cały rok
szkolny

Nauczyciele i
wychowawcy

Cały rok
szkolny

Nauczyciele i
wychowawcy

Cały rok
szkolny

Opiekun SU,
opiekun koła
Caritas

5.10.2016
24.11.2016
Styczeń 2017
Czerwiec
2017

M Szaniawska Jabłońska
M Szaniawska Jabłońska

7.Czuwanie nad
bezpieczeństwem oraz nad
przestrzeganiem praw i
obowiązków uczniów.

7.Przeprowadzanie akcji
charytatywnych.

8.Kształtowanie kultury
bycia i zachowania uczniów.
9.Podsumowanie pracy
wychowawczej w szkole w I
półroczu i na koniec roku
szkolnego.
Ruda-Huta 10.09.2016

M. Szaniawska - Jabłońska
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