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1.Diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego 

programu wychowawczego.

2.Planowanie działań wspomagających ucznia:

a. zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno- wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe 

rozwiazywanie

b. otoczenie opieką psychologiczno- pedagogiczną uczniów tego wymagających

c. indywidualna praca z uczniem zdolnym.

3. zapoznanie uczniów z programem nauczania z danego przedmiotu, PSO, umożliwienie 

zakupu podręczników w szkole ( kiermasz szkolny).

4. Przygotowanie planu pracy nauczyciela przedmiotu z uwzględnieniem wniosków własnych 

pracy w roku szkolnym 2012/2013 oraz kierunków pracy edukacyjnej:

a. formułowanie celów kształcenia i wychowania

b. gromadzenie zasobów i środków do realizacji celów

c. organizowanie pracy uczniów.

5. Doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie 

narzędzi badawczych.

6. Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.

7. Omówienie z uczniami wniosków ze sprawdzianów w roku szkolnym 2012/2013.

8. Organizacja i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach wiedzy.

9. Wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.



PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY IIA LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SADOWNEM W ROKU SZKOLNYM 

2012/2013

 Diagnoza zmian w środowisku klasowym.

 Przypomnienie Statutu Szkoły – prawa i obowiązki ucznia, nagrody.

 Przypomnienie WSO – kryteria oceniania, możliwości odwoływania się od oceny i 

poprawy oceny.

 Podanie do wiadomości tygodniowego rozkładu zajęć.

 Planowanie ważnych wydarzeń w klasie w roku szkolnym 2012/2013.

 Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w drodze do szkoły i ze 

szkoły.

1.Poznanie zdrowego stylu życia.

a. właściwe odżywianie się, profilaktyka chorób , AIDS

b. szkodliwy wpływ alkoholu , nikotyny,”dopalaczy” i innych środków uzależniających

c. higiena osobista

d. szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na życie człowieka.

2. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

a. udział uczniów w akcji Sprzątania Świata



b. popularyzacja walorów Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

3. Pomoc w odkrywaniu możliwości , talentów i ich rozwijanie.

a. poznanie siebie i praca nad sobą 

b. rozwiązywanie problemów emocjonalnych, poznawanie , wyrażanie i kontrolowanie 

swoich emocji

c. poznanie efektywnych metod uczenia się

d. kształtowanie krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość

e. imprezy okolicznościowe, wycieczki, udział w konkursach.

4. Troska o rozwój intelektualny ucznia.

a. wskazywanie kierunków oraz możliwości dalszego poszerzania wiedzy

b. organizowanie spotkań ze studentami – praktykantami

c. udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach, wystawach, koncertach Filharmonii 

Narodowej

d. młodzieżowe czasopisma – namawianie do czytania prasy młodzieżowej

5. Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

a. życie w grupie: wycieczki szkolne, imprezy klasowe

b. stwarzanie okazji do poznawania siebie i odkrywania własnej wartości

c. ukazywanie wartości solidnej nauki, samokształcenia, rzetelności, obowiązkowości, 

odpowiedzialności za słowo

d. zdobywanie umiejętności komunikacji ( asertywność)

e. samodzielne działanie na rzecz szkoły, klasy, pomoc koleżeńska.

6. Pielęgnowanie tradycji.

a. zachęcania do odnajdywania w życiu codziennym wartości takich jak : naród. Ojczyzna, 

patriotyzm

b. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych

c. podtrzymywanie szkolnych zwyczajów: wigilia klasowa, pożegnanie klas trzecich.

7. Wychowanie do życia w rodzinie.

a. małżeństwo, rodzina

b. zagadnienia życia płciowego

c. odpowiedzialne rodzicielstwo. 


