
PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Skład zespołu: 

 

1. Mirosław Wesołowski - przewodniczący zespołu wychowawczego 

2. Alina Borzym – pedagog szkolny 

3. Alicja Sajdak - przewodnicząca poziomu klas I po gimnazjum 

4. Dorota Giezek - przewodnicząca poziomu klas I po szkole podstawowej 

5. Radomir Miłaszewicz - przewodniczący poziomu klas II 

6. Małgorzata Dudzińska – przewodnicząca poziomu klas III 

 

Cel główny podejmowanej działalności: 

-  poszukiwanie i wypracowanie metod i form pracy pomocnych w rozwiązywaniu trudnych   

   sytuacji szkolnych i rodzinnych. 

 

Cele szczegółowe: 

-  wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

-  analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów, 

-  monitoring frekwencji, 

-  wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży. 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY, 

DZIAŁANIE 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

CELÓW/DZIAŁAŃ 

OSOBY 

ODPOWIEDZIAL

NE 

Wspieranie nauczycieli i 

rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych 

- udzielanie porad i organizowanie 

konsultacji dla nauczycieli i rodziców. 

ZW, 

Pedagog, 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele. 

Analizowanie sytuacji 

wychowawczej uczniów 

- przeprowadzanie ankiet wynikających 

z bieżących potrzeb szkoły, 

- przedstawienie wykazu uczniów  

z opiniami z PPP oraz orzeczeniami,  

- analiza postępów w nauce, 

- organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

adekwatnie do rozpoznanych potrzeb, 

- gromadzenie informacji na temat 

uczniów zagrożonych lub 

niedostosowanych społecznie, 

- gromadzenie informacji na temat 

sytuacji rodzinnej uczniów, 

- współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem 

Rodzinnym, kuratorami, PCPR, Policją 

w rozwiązywania sytuacji trudnych, 

- współpraca ze szkolnym 

wolontariatem. 

ZW, 

Pedagog, 

Dyrektor szkoły, 

Instytucje 

współpracujące ze 

szkołą. 



Monitoring frekwencji - gromadzenie zestawień frekwencji 

uczniów kl. I, II i III liceum, 

- analizowanie frekwencji klas i 

wskazywanie uczniów z wysoką 

absencją, 

- prowadzenie rozmów z uczniami 

opuszczającymi zajęcia,  

- aktualizacja Programu Poprawy 

Frekwencji, 

- realizacja założeń w/w programu. 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

ZW. 

Wspieranie uzdolnień 

dzieci i młodzieży. 

- organizowanie konkursów na terenie 

szkoły, motywowanie uczniów do 

udziału w konkursach międzyszkolnych 

i ogólnopolskich, 

- przekazywanie uczniom informacji na 

temat stypendiów, 

- kwalifikowanie uczniów zdolnych do 

uzyskania stypendiów i nagród, 

- stwarzanie możliwości rozwoju 

mocnych stron uczniów poprzez udział 

w imprezach szkolnych i lokalnych. 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele, 

Dyrektor szkoły, 

Pedagog, 

ZW. 

     

 

 

 

                                                                                                                   Alina Borzym 

                                                                                                                    


