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Diagnoza zmian w środowisku klasowym.
Przypomnienie statutu szkoły – prawa i obowiązki ucznia ,kary i nagrody.
Przypomnienie WSO – kryteria zachowania ,sposób  oceniania, możliwości poprawy oceny.
Podanie do wiadomości tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
Planowanie ważnych wydarzeń klasowych w roku szkolnym 2012/2013.
Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole oraz w drodze do szkoły.
Zapoznanie z regulaminem matury 2013.
I. Kształtowanie dojrzałości społecznej
1.Społeczne i osobiste znaczenie fachowości w pracy.
2.Prawne aspekty opiniowania ludzi.
3.Co oznacza pełnoletniość i kiedy się ją osiąga.
4.Nabywanie praw obywatelskich i wchodzenie w dojrzałe role społeczne.
II. Życie obywatelskie
1.Działania usprawniające naszą codzienność.
2.Normy moralne i prawne jako czynniki regulujące dyscyplinę społeczną.
3.Problemy ekologiczne naszej miejscowości, regionu.
III. Doskonalenie samodzielnej pracy ucznia
1.Przypomnienie regulaminu egzaminu dojrzałości.
2.Jak dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego? Omówienie metod powtarzania i 
utrwalania materiału.
3.Analiza aktualnych wyników nauczania.
IV. Orientacja zawodowa, sposoby przygotowania się do zawodu
1.Zapoznanie się ze specyfiką i metodami pracy danego kierunku.
2.Spotkania ze studentami , przedstawicielami wyższych uczelni.
3.Zapoznanie z problemem bezrobocia i sposobami walki z tym zjawiskiem.
4.Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przypomnienie zasad pisania cv, listu motywacyjnego, 
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
V. Młodzieżowe życie kulturalne
1.Aspiracje kulturalne i możliwości ich realizacji.
2.Kultura a moralność.
3.Aktywne metody spędzania wolnego czasu.
VI. Troska o zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży
1.Zdrowie a zawód.
2.Organizacja pracy umysłowej w okresie przygotowawczym do egzaminów.
VII. Problemy rodziny
1.Szczęcście i sukces w małżeństwie.
2.Rola kobiety i mężczyzny w rodzinie.
3.Dziecko w rodzinie – na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo.
VIII. Współpraca szkoły z rodzicami
1.Spotkanie rodziców z Dyrekcją Szkoły.
2.Zebrania rodziców z wychowawcą klasy.
3.Przygotowanie  i organizacja „studniówki”.

Plan wychowawczy zatwierdzono w dniu ………………………………………..



Wychowawca:…………………………………………………………………………………..
Przedstawiciel Rady Rodziców………………………………………………………….
Przedstawiciel uczniów…………………………………………………………………….
Plan pracy klasowego zespołu nauczycielskiego dla klasy IIIB w roku szkolnym 2012/2013

Klasowy zespół nauczycielski tworzą:
1.Ksiądz Tomasz Duszkiewicz
2.Beata Bodzon
3.Hanna Łojek
4.Grazyna Grędziak
5.Marek Renik
6.Elżbieta Dernałowicz
7.Irena Dębkowska
8.Grażyna Gąsiorek
9.Mirosława Renik
10.Wojciech Łopaciński
12.Wioletta Hermanowicz
1.Diagnozowanie  i  usprawnienie  WSO  oraz  szkolnego  programu  wychowawczego  i 
profilaktycznego.
2.Wybór zestawów programów nauczania dla każdego przedmiotu.
3.Planowanie działań wspomagających ucznia:
a)podejmowanie decyzji wspólnie z nauczycielami uczącymi w klasie
b)zapoznanie  się  z  trudnościami  dydaktyczno-wychowawczymi  uczniów  i  ich  zespołowe 
rozwiązywanie
c)otoczenie opieką psychologiczno-pedagogiczną i socjalną uczniów tego wymagających
d)indywidualna praca z uczniem zdolnym
4.Zapoznanie  uczniów  z  wybranym  przez  nauczyciela  programem  nauczania  z  danego 
przedmiotu, zapoznanie z podręcznikami.
5.Przygotowanie planu pracy nauczyciela przedmiotu z uwzględnieniem wniosków własnych 
do pracy w roku szkolnym 2012/2013.
6.Doskonalenie własnej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń.
7.Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.
8.Omówienie z uczniami wniosków ze sprawdzianów w roku szkolnym 2012/2013.
9.Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.


