Plan wychowawczy dla klasy 3 POSSP
w roku szkolnym 2018/2019
Głównymi celami wychowawczymi w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej są:
wszechstronny

rozwój

osobowości

uczniów

i

uczennic

oraz

kształtowanie

postaw

prospołecznych.
Plan wychowawczy powstał w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy dla klas 1-3 POSSP
oraz Szkolny Program Profilaktyki.
Do zadań wychowawczych szkoły w roku szkolnym 2018/2019 należeć będą:
1. Wszechstronny rozwój osobowości uczniów i uczennic.
2. Kształtowanie postawy prospołecznej.
3. Kształtowanie postawy patriotycznej.
4. Bezpieczeństwo

w

Internecie.

Odpowiedzialne

korzystanie

z

mediów

społecznościowych.
5. Kształtowanie postawy proekologicznej.
6. Integracja zespołu klasowego.
7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za słowa i czyny.
8. Rozwijanie u młodzieży samodzielności i kreatywności.
9. Pomoc w procesie uczenia się.
10. Kształtowanie postaw empatycznych.
11. Troska o kulturę osobistą.
12. Kształtowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania w rodzinie, szkole i innych
środowiskach społecznych.
13. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.
14. Troska o zdrowy styl życia.
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Zadania
Wszechstronny rozwój

Formy i sposoby realizacji


osobowości uczniów i uczennic.

udział w wernisażach wystaw prezentowanych
w Galerii Akcent,



wspieranie młodzieży w przygotowaniach
do różnego rodzaju konkursów,



wyjścia do teatru, kina, muzeum, galerii,



kółka zainteresowań,



udział w zawodach sportowych,



wolontariat,



doradztwo zawodowe.

Kształtowanie postawy



zorganizowanie akcji zbierania nakrętek,

prospołecznej.



spotkania z ciekawymi ludźmi,



wolontariat,



angażowanie młodzieży w organizację szkolnych
wydarzeń.

Kształtowanie postawy



odzyskania przez Polskę niepodległości.

patriotycznej.
Bezpieczeństwo w Internecie.

zaangażowanie młodzieży w obchody 100-lecia



udział w zajęciach poświęconych cyberprzemocy
oraz świadomemu korzystaniu w Internetu.

Odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznościowych.
Kształtowanie postawy



zbiórka makulatury,

proekologicznej.



udział w ekologicznych warsztatach.

Integracja zespołu klasowego.



wycieczki klasowe,



wyjścia do teatru, kina, muzeum,



wigilia klasowa.



umożliwienie uczniom i uczennicom publikowania

Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za słowa

napisanych sprawozdań na szkolnej stronie

i czyny.

internetowej,


włączenie młodzieży w organizację szkolnych
wydarzeń,

Rozwijanie u młodzieży



wolontariat.



włączenie młodzieży w organizację szkolnych
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wydarzeń.

samodzielności
i kreatywności.



Organizowanie wystaw prac uczniowskich.

Pomoc w procesie uczenia się.



lekcje biblioteczne,



korepetycje w świetlicy,



wizyty w Książnicy Beskidzkiej.

Kształtowanie u młodzieży



spotkania z osobami z niepełnosprawnościami,

postaw empatycznych.



wolontariat.

Troska o kulturę osobistą.



rozmowy z uczniami i uczennicami,



udział w wydarzeniach kulturalnych.



spotkania nauczycieli/ek wychowawców

Kształtowanie pozytywnych
wzorców funkcjonowania

z rodzicami (w razie potrzeby spotkania

w rodzinie, szkole i innych

indywidualne z rodzicami).

środowiskach społecznych.
Doskonalenie kompetencji



umożliwienie uczniom i uczennicom publikowania
napisanych sprawozdań na szkolnej stronie

komunikacyjnych.

internetowej.
Troska o zdrowy styl życia



mikołajkowy turniej piłki siatkowej,

wychowanków.



udział w zawodach sportowych,



wycieczki plenerowe.

Opracowała: mgr Jadwiga Jarosz
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