Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jerzego Siwińskiego

ul. Targowa 73A, 05-120 Legionowo
tel. 22 774—28-72 fax 22 774-40-96

Załącznik A
Szczegółowy plan działań wychowawczych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
Zadania profilaktyczne do realizacji w bieżącym roku szkolnym:
lp.

zadanie

metoda

warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące
tolerancji
Nabywanie przez uczniów
1.

obchody światowego dnia tolerancji i życzliwości

pożądanych społecznie postaw i

spotkanie z osobami, które wyróżniają się wśród

wartości społecznych, szczególnie

innych i mogłyby doświadczać dyskryminacji,

tolerancji dla inności narodowej,

zaproszenie wybranych gości

kulturowej, płciowej

szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zasad
kształtowania postawy tolerancji u uczniów i
konstruktywnego reagowania na przejawy
nietolerancji

termin
realizacji

osoba odpowiedzialna

do XII

Wychowawca

16. XI

Samorząd szkolny

do II

Wychowawca

do IV

Dyrektor

Działania promujące szkole w środowisku
2.

Zachęcanie do aktywności i realizacji

lokalnym

twórczych zainteresowań

udział w akcja krwiodawstwa

Zespół do spraw
cały rok

wolontariat

Bibliotekarz
Pedagog

warsztaty z uczniami, dotyczące wartości

3.

promocji szkoły

Umacnianie w uczniach naszej

własnej, doceniania naszego otoczenia i dbałości do XI

szkoły, pozytywnego wizerunku

o nie (w ramach integracji klas pierwszych)

własnego, oraz dbałości o otoczenie,

szkolenie dla rodziców dotyczące wzmocnienia

szkołę, jako cenną placówkę

motywacji dzieci do osiągnięć szkolnych

edukacyjną i aktywne centrum

spotkania z absolwentami szkoły

społeczności lokalnej

warsztaty na temat bezpieczeństwa w miejscach
publicznych – we współpracy ze specjalistą ds.

Pedagog
Psycholog

do XI

Psycholog

cały rok

wszyscy

do V

Psycholog

bezpieczeństwa i terroryzmu
Wzmacnianie dążenia uczniów do
4.

sukcesów szkolnych i
pozaszkolnych, przeciwdziałać
niepowodzeniom szkolnym

5.

diagnoza potrzeb i możliwości uczniów, w
szczególności uczniów klas pierwszych
IPET dla uczniów wskazanych przez PPP
zajęcia edukacyjne na temat efektywnego
uczenia się

Kształtowanie i wychowywanie

indywidualne doradztwo zawodowe dla klas

obywateli Europy aktywnie

maturalnych

2

cały rok
do X

Pedagog
Psycholog

do IV
do V

Psycholog/
Pedagog

uczestniczących w życiu
gospodarczym
przyjęty przez:
Radę Pedagogiczną w dniu 28.09.2016 r.
Radę Rodziców w dniu 26.09.2016r.
Samorząd Uczniowski w dniu ……………..
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