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PLAN PRACY OPIEKUŃCZEJ 2017/2018
Celem działalności opiekuńczej szkoły jest zapewnienie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków
życia, rozwoju i wychowania:













Lp.

1.

zapewnienie bezpieczeństwa osobistego w szkole i w drodze do szkoły,
ochrona zdrowia dziecka,
niesienie pierwszej pomocy,
zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego (wyrównywanie opóźnień w nauce),
zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych,
roztaczanie opieki nad dzieckiem w czasie pracy zawodowej rodziców,
organizowanie dzieciom czasu wolnego(zapewnienie właściwych styczności z wartościami
kulturowymi, ograniczanie styczności ze zjawiskami patologicznymi,
udzielanie materialnej pomocy rodzinie w miarę możliwości finansowych szkoły,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w rodzinie (złe warunki
rodzinne dziecka, sytuacja materialna, układ stosunków rodzinnych, stopień
odpowiedzialności rodziców),
podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców,
zwalczanie negatywnych zjawisk, aspołecznych zachowań oraz wszelkiej patologii.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Zapewnienie warunków bhp na terenie
szkoły.

dyrektor szkoły,
wicedyrektor

cały rok

Omówienie regulaminu bhp
w pracowniach.

nauczyciele
przedmiotów
opiekunowie sal

cały rok

nauczyciele
przedmiotów
opiekunowie sal

cały rok

nauczyciele wg
harmonogramu
dyżurów

cały rok

Sposób realizacji

Zapewnienie
bezpieczeństw
Dbanie o zachowanie zasad
a uczniów
bezpieczeństwa uczniów w klasach.

Prowadzenie dyżurów na korytarzach
w czasie przerw.
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Wzmożenie dyscypliny w czasie przerw ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
uczniów przebywających w szatniach
i przestrzeganie zakazu wychodzenia poza
teren szkoły:
– egzekwowanie zakazu
wychodzenia w czasie przerw poza
teren szkoły ( do sklepów),
– wprowadzenie i przestrzeganie
zakazu jazdy na rowerach i
skuterach wokół szkoły w czasie
przerw,

nauczyciele
dyżurujący w
szatniach

cały rok

– informacja dla rodziców w czasie
zebrań ogólnych i klasowych o
przyjętych zasadach.
Konsekwentne egzekwowanie zakazu
przebywania na placu zabaw bez nadzoru
nauczyciela:
– przypomnienie uczniom o
obowiązku przebywania przed i po
zajęciach na terenie szkoły
(świetlicy) nie na placu zabaw,
– w czasie przerw przebywanie w
budynku szkoły lub placu przed
szkołą, a nie na placu zabaw.
Pogadanki na temat przestrzegania zasad
ruchu drogowego i bezpieczeństwa
w drodze do i ze szkoły w ramach godzin
wychowawczych i poszczególnych godzin
lekcyjnych oraz apeli szkolnych.
Spotkanie z policjantem.
Uświadomienie uczniom o potrzebie
noszenia znaków odblaskowych.
Stosowanie większej liczby pogadanek i
zajęć praktycznych z zakresu
bezpiecznego poruszania się na jezdni.
Zwrócenie szczególnej uwagi na
bezpieczne zachowanie się uczniów
podczas spacerów, wycieczek, biwaków,
zawodów sportowych, konkursów oraz
dni wolnych od zajęć edukacyjnych
(wakacje, ferie, przerwy świąteczne itp.).
(według przyjętych regulaminów)

nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele
dyżurujący

cały rok
IX-X

dyrektor szkoły

dyrektor
wychowawcy

Cały rok

nauczyciele

IX

pedagog

wychowawcy
klas

okres jesiennozimowy

kierownicy
wycieczek
wychowawcy

cały rok

opiekunowie
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Organizowanie zajęć w świetlicy szkolnej
uczniom oczekującym na lekcje i
pozostającym po zakończeniu zajęć.
(według regulaminu świetlicy)
Pogadanki dla dzieci, młodzieży i rodziców
nt. zdrowego odżywiania.
Wyeliminowanie z jadłospisu stołówki
i sklepiku szkolnego produktów
szkodliwych dla zdrowia.
(spotkanie z higienistką szkolną,)
Monitorowanie jakości produktów w
sklepiku i na stołówce szkolnej.

Zorganizowanie bezpiecznego przejścia
i korzystania ze stołówki w szkolnej.

nauczyciele
sprawujący
opiekę na
świetlicy szkolnej

cały rok

wychowawcy
wychowawcy
klas
wicedyrektor
szkoły
dyrektor
intendent
nauczyciele
uczący po 3 i 5
godzinie
lekcyjnej
nauczyciele
dyżurujący na
stołówce szkolnej

IX

Cały rok

cały rok

intendent
Organizacja wydawania mleka i owoców.

wychowawcy
klas

Wyłanianie dzieci nie objętych
dożywianiem.

wychowawcy
klas

IX

Zgłaszanie do dyrekcji wyjścia z uczniami
poza teren szkoły ( nie dotyczy zajęć
wychowania fizycznego).

nauczyciele

cały rok

Działania mające na celu zapobieganie i
eliminowanie agresji elektronicznej.

wychowawcy
klas

Agresja online w kontekście relacji
rówieśniczych - jako nowa forma
przemocy (obok przemocy fizycznej i
werbalnej)
Zapewnienie
bezpieczeństw Udzielanie podstawowej opieki
a uczniów
medycznej: higienistka szkolna i
stomatolog.

nauczyciele
informatyki

cały rok

IX- III

pedagog szkolny

wicedyrektor

na bieżąco

dyrektor

wg potrzeb

Uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy.
Monitoring terenu szkoły, przegląd
zapisów i wykorzystanie ich w celu
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
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Przeprowadzenie pogadanek na temat:
jak zachowywać się w przypadku ataku
agresywnych zwierząt.
Zapoznanie rodziców z procedurami
używania telefonów komórkowych
i Internetu.

wychowawcy
pedagog
wychowawcy
klas
nauczyciele
informatyki

Bezpieczne i życzliwe wprowadzenie do
społeczności szkolnej uczniów grup
przedszkolnych, zerowych i klasy
pierwszej.

wychowawcy
klas pierwszych i
oddziałów
przedszkolnych

Popularyzowanie zdrowego stylu życia
poprzez pogadanki na temat roli sportu i
wypoczynku na świeżym powietrzu oraz
unikanie nałogów.

nauczyciele wf

Wycieczki szkolne, zielona szkoła.

Wyjścia do kina, teatru.

wychowawcy

cały rok

IX
wg potrzeb

IX

cały rok

pedagog
kierownik
wycieczki
wychowawcy

wg
harmonogram
u

kierownik
wycieczki

cały rok

wychowawcy
2.

Organizowanie
różnych form
Konkursy, zawody, dyskoteki.
wypoczynku
Wyjazdy na basen, narty, lodowisko.
Zajęcia pozalekcyjne – kółka
przedmiotowe zgodne z
zainteresowaniami uczniów.

wychowawcy
nauczyciele
nauczyciele wf
wychowawcy
Nauczyciele
prowadzący
kółka

wg przyjętych
terminów
wg przyjętych
terminów

cały rok

dyrektor szkoły
Współpraca z instytucjami; Poradnia PP,
Policja, Straż Pożarna, TPD, GOPS, PTTK,
UG i innymi.
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Opieka
psychologiczna nad
uczniami

Poznanie sytuacji domowej i szkolnej
uczniów. Opracowanie zakresu i sposobu
dostosowania wymagań edukacyjnych dla
poszczególnych uczniów.

wicedyrektor

cały rok

pedagog,
nauczyciele

Wychowawcy,
pedagog

cały rok
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Praca w ramach zespołów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Prowadzenie rejestru działań. Ocena
efektywności pomocy pp.

nauczyciele
pedagog

cały rok

logopeda
pedagog

Stała współpraca nauczycieli
poszczególnych przedmiotów z rodzicami
i wychowawcą.
Informowanie rodziców o zachowaniu
i osiągnięciach edukacyjnych uczniów i
przebiegu pomocy pp.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Współpraca z GOPS i innymi instytucjami.

Popularyzacja różnych metod
wychowania dzieci i młodzieży w ramach
pedagogizacji rodziców na zebraniach
ogólnych, klasowych i rozmowach
indywidualnych
Prowadzenie rejestru rodziców
korzystających ze wsparcia pedagogicznopsychologicznego.

logopeda

cały rok

nauczyciele i
wychowawcy
wychowawcy
pedagog
zespół do
przeciwdziałania
przemocy: E.
Polak,
B. Perszewska
dyrektor
zaproszeni goście
(specjaliści)
wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

pedagog
pedagog

cały rok

Objęcie szczególnym wsparciem
psychologicznym dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i
niepełnosprawne i w trudnej sytuacji
losowej.

pedagog,
wychowawcy
klas, nauczyciele
uczący,
psycholog

cały rok

Umożliwienie kontaktu rodziców i dzieci z
psychologiem lub innym specjalistą..

dyrektor szkoły

Otaczanie opieką dzieci z rodzin
zastępczych, adopcyjnych oraz objętych
procedurą: ”Niebieskiej karty”.

pedagog

cały rok

wychowawcy
klas
nauczyciele

cały rok

pedagog
Kontrolowanie realizacji obowiązku
szkolnego , wyjaśnianie przyczyn
nieobecności w szkole

wychowawcy
klas

cały rok

pedagog
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4.

Podnoszenie
jakości
edukacji
włączającej

Zapewnienie równych szans rozwoju
wszystkim uczniom.

nauczyciele
przedmiotów
wychowawcy

cały rok

pedagog
Rozpoznanie warunków środowiskowych i
nauki uczniów. Diagnozowanie potrzeb
opiekuńczych.

wychowawcy
klas

Zapewnienie szczególnej opieki uczniom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

wychowawcy
klas

cały rok

pedagog

pedagog

Praca asystenta nauczyciela.

Małgorzata
Michalak

cały rok –

Anna
Deryniowska

cały rok –

klasa 3a
klasa 2

Prowadzenie pogadanek na temat „Mój
przyjaciel jest niepełnosprawny – jak
kształtować postawy akceptujące
niepełnosprawność dzieci?”

wychowawcy
klas

IX/X

Kontrola indywidualnych zaleceń
lekarskich związanych ze stanem zdrowia
dziecka. Dostosowanie przestrzeni
edukacyjnej do indywidualnych potrzeb
dzieci.

wychowawcy
klas

wg potrzeb
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