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CELE PROGRAMU
Cel ogólny programu
Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń
zachowania, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie
wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na samodzielne i odpowiedzialne życie,
zgodne z obowiązującymi normami społecznymi oraz na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w sferach:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejętności
pozwalających

na

prowadzenie

zdrowego

stylu

życia

i

podejmowania

zachowań

prozdrowotnych, unikania zachowań ryzykownych;
2) psychicznej – ukierunkowanej na budowanie równowagi psychicznej oraz dojrzałości
emocjonalnej, kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sposób
konstruktywny, rozwijanie adekwatnej samooceny, autorefleksji, wiary w siebie i własne
możliwości;
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności postępowania zgodnego z normami społecznymi oraz kształcenia
umiejętności adekwatnego wypełniania ról społecznych;
4) intelektualnej – ukierunkowanej na rozwijanie: motywacji osiągnięć (coraz lepsze
osiągnięcia

edukacyjne);

motywacji

poznawczej

(zdobywanie

nowych

wiadomości

i umiejętności, praca samokształceniowa); korzystania z dóbr kultury;
5) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości.

Cele główne Programu
-

wprowadzanie wychowanka w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);

-

wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;

-

formowanie u wychowanka poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;

-

rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
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rozwijanie

umiejętności
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krytycznego

i

logicznego

myślenia,

rozumowania,

argumentowania i wnioskowania;
-

ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

-

rozbudzanie ciekawości poznawczej wychowanka oraz motywacji do nauki;

-

wyposażenie wychowanka w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
świat;

-

wspieranie wychowanka w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;

-

rozwój

wszechstronny

osobowy

wychowanka

przez

pogłębianie

wiedzy

oraz

zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
-

kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

-

zachęcanie

do

zorganizowanego

i

świadomego

samokształcenia

opartego

na

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
-

ukierunkowanie wychowanka ku wartościom,

-

wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

-

ograniczanie

i

rówieśniczych,

likwidowanie
szkolnych,

czynników

środowiskowych),

ryzyka
które

(jednostkowych,
zaburzają

rodzinnych,

prawidłowy

rozwój

wychowanka i dezorganizują jego zdrowy styl życia,
-

inicjowanie

i

wspomaganie

czynników chroniących

(jednostkowych,

rodzinnych,

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi
wychowanka i jego zdrowemu życiu.

Cele szczegółowe Programu w roku szkolnym 2018/2019
Sfera fizyczna


Rozwijanie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania.



Uświadomienie potrzeby ruchu, zachęcanie do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Sfera psychiczna


Wspieranie

wychowanków

w

odkrywaniu

własnych

możliwości,

dostrzeganiu

pozytywnych aspektów życia, odkrycia sensu istnienia.
Sfera intelektualna


Wsparcie wychowanków w odkryciu mocnych stron i uzdolnień.



Diagnozowanie predyspozycji zawodowych.



Pomoc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej.
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Sfera społeczna


Kształtowanie postawy patriotycznej i prospołecznej.



Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych.



Kształtowanie świadomości narodowej.



Uczenie szacunku i odpowiedniej postawy wobec hymnu państwa, godła i flagi.



Motywowanie do działania na rzecz innych.



Wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu Ośrodka.



Rozwijanie postawy zaangażowania w działanie społeczne w środowisku lokalnym,
krajowym i światowym.



Propagowanie modelu rozsądnego korzystania z telefonu, komputera, zasobów Internetu
i telewizji.



Uświadomienie

wychowankom

niebezpieczeństw

związanych

z

używaniem

i nadużywaniem telefonu, komputera, Internetu i telewizji.


Uświadomienie

zjawiska

cyberprzemocy

oraz

odpowiedzialności

karnej

za

jej

stosowanie.


Motywowanie wychowanków do podejmowania wysiłku w zakresie nauki.



Poprawa frekwencji wychowanków w stosunku do roku szkolnego 2017/2018.



Poprawa przestrzegania zasad w placówce przez wychowanków.

Sfera aksjologiczna


Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje wychowanek.



Wychowanek wie w jaki sposób organizować życie codzienne by wspomagać
środowisko.



Kształtowanie pożądanego systemu wartości; odpowiedzialność.

5

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Program wychowawczo - profilaktyczny

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PLANOWANYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DATA

WYDARZENIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

03.09.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

12.10.2018r.

Dzień Edukacji Narodowej

12.11.2018r.

100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości
Andrzejki i Halloween

Emilia Gleich, Anna Domagała,
Mirosław Wróbel
Elżbieta Nowak, Jolanta Leśniewska,
Ilona Domańska
Ilona Cieślik, Dorota Masiarz, Karolina Poneta

29.11.2018r.
21.12.2018r.

14.02.2019r.
05.05.2019r.
03.06.2019r.
19.06.2019r.

Spotkanie Świąteczne
Społeczności
Boże Narodzenie, Jasełka
Walentynki
Święto Konstytucji 3-go Maja
Dzień Flagi
Obchody Dnia Rodziny
i Dnia Sportu
Zakończenie roku szkolnego

Magdalena Kosterna, Karolina Kaluga,
Amanda Jasińska
Jacek Woźniak, Michał Komar,
Jacek Mularczyk
Urszula Kamińska, Emilia Cielecka,
Dorota Hrynkewicz
Agnieszka Oracka, Elżbieta Bujak,
Ewa Darocha
Anna Wojtyniak, Magdalena Osińska,
Małgorzata Czarnecka - Nowakowska
Anna Domagała, Mirosław Wróbel,
Krzysztof Cedro
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ZADANIA ORAZ FORMY ICH REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM
2018/2019 W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH
Klasa V PSP
SFERA FIZYCZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca klasy,
grupy
wychowawczej,

Termin

Rozwijanie
wiedzy na temat
zasad zdrowego
odżywiania.

Pogadanki na zajęciach w grupach
wychowawczych i klasach na temat
nawyków higienicznych oraz zasad
zdrowego odżywiania.
Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy oraz grup
wychowawczych (2 godziny w ciągu
roku).

Wychowawcy klas
oraz grup
wychowawczych

I i II półrocze
roku szkolnego
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Zajęcia kulinarne

Anna Wojtyniak
Ilona Cieślik

Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.
I i II półrocze
roku szkolnego
2017/2018.
Zgodnie
z planem pracy.

Uświadomienie
Zajęcia z wychowawcą dotyczące
potrzeby ruchu,
zdrowego stylu życia (2 godziny w ciągu
zachęcanie do
roku).
dbania o zdrowie
fizyczne
i psychiczne.
Współpraca ze stowarzyszeniem
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARANudział wychowanków w zajęciach
rozwijających umiejętności społecznedziałania profilaktyki pozytywnej.

Wychowawcy klas

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

I i II półrocze
roku szkolnego
2018/2019.
Według
odrębnego
terminarza.

Lekcje wychowania fizycznego, turnieje: Anna Wojtyniak
piłka siatkowa, tenis stołowy.
Michał Komar
SFERA PSYCHICZNA

Cały rok szkolny
2018/2019.

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Termin

Wspieranie
wychowanków
w odkrywaniu
własnych
możliwości,
dostrzeganiu
pozytywnych
aspektów życia,
odkrycia sensu
istnienia.

Zorganizowanie w placówce zajęć
dodatkowych, kół zainteresowań.

Osoba
odpowiedzialna
Nauczyciele,
wychowawcy grup
wychowawczych,
specjaliści

Działania rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania prowadzi świetlica
szkolna tj. - sportowe, - informatyczne.

Wychowawcy
świetlicy szkolnej

Cały rok szkolny
2018/2019.

Biblioterapia

Dorota Masiarz

Zajęcia „Od koleżeństwa do przyjaźni –
jak być dobrym przyjacielem?”

Świetlica szkolna

Cały rok szkolny
2018/2019.
Wrzesień 2018

Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Cały rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem zajęć.
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Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne, relaksacyjne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.
Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- konkurs plastyczny – „Magia polskiej
jesieni”
- konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”
- konkurs plastyczny – „Najdłuższy
łańcuch choinkowy”.
- „Mój wymarzony prezent
mikołajkowy”

-

konkurs plastyczny –„Najpiękniejsze
serce walentynkowe”.
konkurs plastyczny – „Bezpiecznie
w SIECI”.
konkurs „Baranek, pisanka kartka
wielkanocna”

-

konkurs „Droga, którą nie
poszedłem”

-

- Konkurs na plakat profilaktyczny

-

konkurs plastyczny „Najpiękniejsza
laurka dla mamy”
„Zaczytany wychowanek” – konkurs
czytelniczy

-

Świetlica szkolna,
kadra MOS, mgr
Dorota Masiarz

Rok szkolny
2018/2019

Świetlica szkolna

Październik 2018

Anna Domagała
Karolina Poneta
Samorząd
Wychowanków
Emilia Gleich
Ewa Darocha
Dorota Masiarz
Samorząd
Wychowanków
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Emilia Gleich
Renata Rutkowska
Dorota Masiarz
Anna Domagała
Karolina Poneta
Ewa Darocha
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Dorota Hrynkiewicz

Listopad 2018

Dorota Masiarz
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Rok szkolny
2018/2019

Grudzień 2018
Grudzień 2018

Luty 2019
Marzec 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Kwiecień – maj
2019
Maj 2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Samorząd
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji, Wychowanków
Przyjaźni i Życzliwości.
SFERA INTELEKTUALNA

Listopad 2018

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Termin

Wsparcie
wychowanków
w odkryciu
mocnych stron
i uzdolnień.

Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne, relaksacyjne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.

Osoba
odpowiedzialna
Nauczyciele,
wychowawcy grup
wychowawczych,
specjaliści

Cały rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.
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Częstsze stosowanie pochwał,
nagradzanie, zainteresowanie tematyką,
organizowanie wzajemnej pomocy.

Nauczyciele,
wychowawcy grup
wychowawczych,
specjaliści

Cały rok szkolny
2018/2019.

Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”
Pogadanki w ramach godziny
wychowawczej.

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Motywowanie
wychowanków
do
podejmowania
wysiłku
w zakresie nauki. Współpraca z rodzicami- zebrania
klasowe, bieżące informowanie podczas
spotkań indywidualnych, rozmów
telefonicznych, e-dziennika.

Poprawa
frekwencji
wychowanków
w stosunku do
roku szkolnego
2017/2018.

Cel/ zadanie

Wychowawcy klas,
Cały rok szkolny
grup
2018/2019.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Rozmowy z pedagogiem i psychologiem.

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Cały rok szkolny
2018/2019.

Dostosowywanie poziomu trudności
zadań, działań, prac do możliwości
indywidualnych wychowanka.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny
2018/2019.

Częstsze stosowanie pochwał,
nagradzanie, zainteresowanie tematyką,
organizowanie wzajemnej pomocy.

Wszyscy
nauczyciele

Cały rok szkolny
2018/2019.

Prowadzenie zajęć wyrównawczych,
Nauczyciele uczący
dodatkowych w celu uzupełniania braków danego przedmiotu
z danego przedmiotu.

Cały rok szkolny
2018/2019.

Pomoc w odrabianiu lekcji - zajęcia
świetlicowe.

Nauczyciele
świetlicy szkolnej

Cały rok szkolny
2018/2019.

Korzystania z pomocy naukowychzajęcia biblioteczne.
Współpraca z rodzicami. Informowanie
na bieżąco o ucieczkach, wagarach,
notorycznych spóźnieniach.

Dorota Masiarz

Cały rok szkolny
2018/2019.
Cały rok szkolny
2018/2019.

Współpraca z kuratorami.

Wychowawcy klas,
Cały rok szkolny
wychowawcy grup
2018/2019.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Podejmowanie tematyki frekwencji na
godzinie wychowawczej.

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Zgodnie
z planem pracy.

Nagrodzenie i wręczenie pochwał
Dyrektor MOS,
wychowankom z najlepszą frekwencją na wychowawcy klas
uroczystej akademii na zakończenie roku
szkolnego 2018/2019.
SFERA SPOŁECZNA

Czerwiec 2019 r.

Forma realizacji

Termin

Osoba
odpowiedzialna
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Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i prospołecznej.
Kształtowanie
świadomości
narodowej.
Przekazywanie
i pielęgnowanie
tradycji
narodowych.
Uczenie
szacunku
i odpowiedniej
postawy wobec
hymnu państwa,
godła i flagi.

Program wychowawczo - profilaktyczny

Pogadanki - na lekcjach języka
polskiego, historii przyrody, biologii,
godzinach do dyspozycji wychowawcy
na zajęciach w grupach wychowawczych.

Wychowawca klasy,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele

Rok szkolny
2018/2019

„Demokracja na co dzień” – wybory
nowych władz Zarządu Samorządu
Wychowanków.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Zajęcia „Nasz nauczyciel, nasz
wychowawca. – Święto Komisji Edukacji
Narodowej.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Akademia z okazji rocznicy powstania
Komisji Edukacji Narodowej.

Elżbieta Nowak
Jolanta Leśniewska
Ilona Domańska

Październik 2018

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki – Świetlica szkolna
zapalenie zniczy na grobach nieznanych,
opuszczonych.

Listopad 2018

Zajęcia „Wspominamy ludzi, którzy
odeszli – Tradycje i symbolika Święta
Zmarłych.”

Świetlica szkolna

Listopad 2018

Narodowe Święto Niepodległości uroczysta akademia, gazetka
okolicznościowa.

Ilona Cieślik,
Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Udział w ogólnopolskiej akcji – kartka dla
Powstańca BohaterON.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Projekcja i omówienie filmu
pt." Kolumbowie rocznik 20" w ramach
w/w akcji.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Zajęcia „Jestem Polakiem, jestem
Europejczykiem.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w akademiach i uroczystościach
szkolnych, lokalnych i państwowych.

Kadra MOS

Rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Majowe święta narodowe.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Przygotowywanie gazetek
okolicznościowych dotyczących historii
państwa polskiego.

Nauczyciel historii,
nauczyciele
świetlicy

Rok szkolny
2018/2019

Ilona Cieślik
Elżbieta Nowak

Listopad 2018
Listopad 2018

Elżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Udział wychowanków w konkursach
o tematyce historycznej, kształtujących
postawy patriotyczne i obywatelskie:
- konkurs z okazji Święta Niepodległości,
- konkurs znajomości hymnu
państwowego
- konkurs ogólnopolski – kartka dla
powstańca „Bohater ON”
- konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej
„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!”

10

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Motywowanie do
działania na
rzecz innych.
Rozwijanie
postawy
zaangażowania
w działanie
społeczne
w środowisku
lokalnym,
krajowym
i światowym.

Program wychowawczo - profilaktyczny

- Konkurs „Spotkanie z historią:
Narodowe Święto Niepodległości”
- konkurs z okazji „Dnia Flagi”

Samorząd
Wychowanków
Ilona Cieślik

Listopad 2018

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Elżbieta Bujak
Agnieszka Oracka

Maj 2019

Poszerzanie wiedzy wychowanków na
temat historii państwa polskiego oraz
drogi do odzyskania niepodległości
poprzez korzystanie z różnorodnych form
przekazu – projekcja filmów, czytanie
artykułów, książek, wyjścia do muzeów,
kina, udział w wycieczkach, wystawach.

Nauczyciel historii,
języka polskiego,
wychowawcy grup
wychowawczych,
nauczyciele
świetlicy, nauczyciel
biblioteki.

Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Udział wychowanków w projekcie
edukacyjnym „Malowane dzieje Polski”

Nauczyciel historii

Wrzesień 2018 –
maj 2019

Działania Samorządu Wychowanków.

Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak

Cały rok szkolny
2018/2019

Angażowanie wychowanków w akcje
charytatywne, pomoc chorym
i niepełnosprawnym.

Rada Wolontariatu, Cały rok szkolny
opiekun wolontariatu 2018/2019

Angażowanie wychowanków do wyjść
pod "Złoty Dąb".

Renata Rutkowska

Cały rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z terminarzem.

Współpraca z instytucjami: Domy
Dziecka, Domami Opieki Społecznej.

Wychowawcy klas
i grup
wychowawczych,
pedagog, psycholog
Rada wolontariatu
z opiekunem.

Cały rok szkolny
2018/2019

Akcja „Podaj dalej” w ramach
Światowego Dnia Książki

Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak
Dorota Masiarz

Kwiecień 2019r.

Działalność Wolontariatu

Rada wolontariatu
wraz z opiekunem

Cały rok szkolny
2018/2019

Realizowanie ogólnopolskich akcji:
 Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania.
 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych.
 Obchody Światowego
 Dnia Książki.
 Dzień Bibliotekarzy I Bibliotek.
 Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom.
Aktywna działalność Samorządu
Wychowanków

Dorota Masiarz

Cały rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z terminarzem.

Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Cały rok szkolny
2018/2019.

Nauczyciele,
wychowawcy,
socjoterapeuci,
specjaliści

Cały rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z harmonograme

Współpraca z Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Radomiu.

Wychowankowie
aktywnie
uczestniczą
w życiu Ośrodka. Udział w konkursach, akademiach,
imprezach, zabawach, turniejach,
wyjściach, wycieczkach, prelekcjach,
warsztatach, akcjach, zbiórkach

Maj 2019

Cały rok szkolny
2018/2019
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żywności organizowanych w MOS, m.in.:


Zielono mi, czyli Dzień Świętego
Patryka – ubieramy się na zielono.

Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska



Udział wychowanków w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”

Dorota Masiarz

Cały rok szkolny
2018/2019



Udział wychowanków w akcji
„Szczęśliwy numerek”

Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Październik
2018r.



Konkurs „Gdzie jest czapka Świętego Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska
Mikołaja?”



Konkurs plastyczny –„Najpiękniejsze
serce walentynkowe”.

Luty 2019r.

Międzynarodowy Dzień Rodziny –
konkurs literacki.
Dzień Bezpiecznego Internetu.

Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Maj 2019r.

Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel

Luty 2019 r.

Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy oraz grup
wychowawczych (co najmniej 1 godzina
w ciągu roku).

Wychowawcy klas
i grup
wychowawczych.

Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy oraz grup
wychowawczych (co najmniej 1 godzina
w ciągu roku).

Wychowawcy klas
i grup
wychowawczych.

Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Spotkania z Policją - poszerzenie wiedzy
wychowanków w zakresie zagrożeń
związanych z używaniem nowych
technologii.

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według
możliwości
Policji.

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Luty 2019 r.

Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Luty 2019 r.

Konkursy:
 profilaktyczny: cyberzagrożenia –
cyberprzemoc,
 plastyczny – „Bezpiecznie w SIECI”.
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Uświadomienie
zjawiska
cyberprzemocy
oraz
odpowiedzialnoś
ci karnej za jej
stosowanie.

Grudzień 2018r.

Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska


Propagowanie
modelu
rozsądnego
korzystania
z telefonu,
komputera,
zasobów
Internetu
i telewizji.
Uświadomienie
wychowankom
niebezpieczeńst
w związanych
z używaniem
i nadużywaniem
telefonu,
komputera,
Internetu
i telewizji.

m imprez
i uroczystości.
Marzec 2019r.

Prelekcja dla całej społeczności MOS
przeprowadzona przez Policję na temat:
Cyberprzemoc - zjawisko oraz
odpowiedzialność karna za jej
stosowanie.

Marzec 2019r.

Według
możliwości
Policji.
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Poprawa
przestrzegania
zasad
w placówce
przez
wychowanków.

Program wychowawczo - profilaktyczny

Ścisła współpraca z rodzicami,
kuratorami, Placówkami.

Wychowawca klasy
i grup
wychowawczych,
psycholog,
pedagog.

Cały rok szkolny
2018/2019

Przypominanie regulaminu zachowania
w Ośrodku.

Kadra MOS

Cały rok szkolny
2018/2019.

Spotkanie z przedstawicielami Policji.
Emilia Cielecka
Informowanie wychowanków o prawnych Urszula Kamińska
i społecznych konsekwencjach zachowań Dorota Hrynkiewicz
związanych z naruszaniem "Przepisów
Prawnych" przez nastolatków.

Według
możliwości
Policji.

Zapoznanie wychowanków z prawami
i obowiązkami, Statutem Regulaminami,
ZWO, Procedury - godzina
wychowawcza, zajęcia w grupach.

Wychowawca klasy
grupy
wychowawczej.

Wrzesień 2018r.

Rozmowy z wychowawcą klasy,
wychowawcą grupy, psychologiem,
pedagogiem, nauczycielamiprzypominanie zasad, regulaminu MOS
każdorazowo w razie potrzeby.

Wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele

Cały rok szkolny
2018/2019.
Według potrzeb.

Zajęcia „Kultura codziennego życia.”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Kilka rad przeciwdziałania
agresji.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Uczymy się oszczędzać.
Szanujemy mienie własne i Ośrodka.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Komunikacja interpersonalna –
sztuka porozumiewania się.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Zajęcia „To i owo o emocjach.”

Świetlica szkolna

Styczeń 2019

Zajęcia „Stop wulgaryzmom – zielone
światło dla kultury języka.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia „Zasady poprawnej komunikacji,
a rozwiązywanie konfliktów.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Zajęcia ”Międzynarodowy Dzień Dziecka
– czy znasz swoje prawa i obowiązki.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

„I ty możesz zostać mistrzem savoir
vivre” konkurs wiedzy o zasadach
dobrego wychowania

Magdalena Osińska

Marzec 2019

Konkurs czystości w internacie MOS”
Wszędzie dobrze, ale w czystym pokoju
najlepiej”

Renata Rutkowska

Rok szkolny
2018/2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji,
Przyjaźni i Życzliwości.

Listopad 2018
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SFERA AKSJOLOGICZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Kształtowanie
odpowiedzialnoś
ci za środowisko,
w którym żyje
wychowanek.

Angażowanie wychowanków w akcje
charytatywne, pomoc chorym
i niepełnosprawnym.

Osoba
Termin
odpowiedzialna
Rada Wolontariatu, Cały rok szkolny
opiekun wolontariatu 2018/2019.

Angażowanie wychowanków do wyjść
pod "Złoty Dąb".

Renata Rutkowska

Współpraca z instytucjami: Domy
Dziecka, Domami Opieki Społecznej.

Wychowawcy klas
Cały rok szkolny
i grup
2018/2019.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Współpraca z Schroniskiem dla
bezdomnych zwierząt w Radomiu.

Rada wolontariatu
z opiekunem.

Cały rok szkolny
2018/2019.

Konkurs czystości w internacie MOS
”Wszędzie dobrze, ale w czystym pokoju
najlepiej.”

Renata Rutkowska

Cały rok szkolny
2018/2019.

Udział wychowanków w akcji „Sprzątanie
świata”
Wychowanek wie Pogadanki - na lekcjach języka historii
w jaki sposób
przyrody, biologii, godzinach do
organizować
dyspozycji wychowawcy, na zajęciach
życie codzienne w grupach wychowawczych.
by wspomagać
środowisko.
Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy oraz grup
wychowawczych (co najmniej 1 godzina
w ciągu roku).

Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak
Wszyscy
nauczyciele

Wrzesień 2018r.

Światowy Dzień Ziemi – konkurs wiedzy
o ziemi „My dla ZIEMI”.
Kształtowanie
Współpraca ze stowarzyszeniem
pożądanego
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARANsystemu
udział wychowanków w zajęciach
wartości;
rozwijających umiejętności społeczneodpowiedzialnoś działania profilaktyki pozytywnej.
ć.

Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Kwiecień 2019r.

Działalność Wolontariatu

Rada Wolontariatu
z opiekunem

Zgodnie
z planem pracy.

Zajęcia socjoterapeutyczne.

Agnieszka Oracka
Anna Domagała

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia z wychowawcą klasy

Wychowawca klasy

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia z pedagogiem/ psychologiem

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według potrzeb

Wychowawcy grup

Według potrzeb

Zajęcia w grupach wychowawczych

Cały rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z terminarzem.

Cały rok szkolny
2018/2019.

Wychowawca klasy, Cały rok szkolny
grupy
2018/2019.
wychowawczej
Zgodnie
z planem pracy.

I i II półrocze
roku szkolnego
2018/2019.
Według
odrębnego
terminarza.
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Zajęcia „Bądź asertywny! – nie wagaruj.”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: nikotynizm, alkoholizm.”

Listopad 2018

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: środki odurzające.”

Marzec 2019

Zajęcia „Asertywność – jak grzecznie
odmawiać?”

Marzec 2019

Świetlica szkolna

Zajęcia profilaktyczne w ramach świetlicy Świetlica szkolna
szkolnej.

Według
harmonogramu
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Klasa VI PSP
SFERA FIZYCZNA
Cel/ zadanie
Rozwijanie
wiedzy na temat
zasad zdrowego
odżywiania.

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Pogadanki na zajęciach z psychologiem/ Wychowawca klasy,
pedagogiem, w grupach wychowawczych grupy
i klasach na temat zasad zdrowego
wychowawczej,
odżywiania.
psycholodzy,
pedagog.
Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- konkurs „Żyj zdrowo i smacznie – talerz Świetlica szkolna
pełen zdrowia”
Wyjścia na basen.
Renata Rutkowska

Uświadomienie
potrzeby ruchu.
Zachęcanie do
Wyjścia na zawody sportowe, mecze,
dbania o zdrowie
koncerty, imprezy kulturalne
fizyczne
i psychiczne.
Działania Samorządu Wychowanków
zachęcające do aktywnego wysiłkuorganizowanie zabaw i turniejów
sportowych w czasie wolnym od nauki.

Termin
Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Kwiecień 2019

Zgodnie
z zaplanowanym
terminarzem.
Wychowawcy grup, Według
nauczyciele zgodnie terminarza
z godzinami pracy.
imprez
Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak

Zgodnie
z planem pracy
SW

Udział wychowanków w "Dniu Sportu"

Kadra MOS

Czerwiec 2019

Pogadanka na zajęciach
wychowawczych - "Aktywny
i bezpieczny wypoczynek".

Wychowawca klasy

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia „Bezpieczeństwo podczas
wypoczynku letniego.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

Zajęcia „Bezpieczne wakacje.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

Zajęcia „Zdrowie i higiena podstawą
dobrego samopoczucia.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Zajęcia „Jestem zdrowy i aktywny –
higiena ciała i umysłu!”

Świetlica szkolna

Styczeń 2019

Zajęcia rozwijające prawidłowy rozwój
fizyczny wychowanków w ramach zajęć
świetlicowych.

Świetlica szkolna

Według
harmonogramu

Zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć
świetlicowych.

Świetlica szkolna

Według
harmonogramu

SFERA PSYCHICZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Wspieranie
wychowanków
w odkrywaniu
własnych
możliwości,
dostrzeganiu

Zajęcia rozwijające umiejętności
psychospołeczne prowadzone przez
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN

Osoba
Termin
odpowiedzialna
Koordynatorzy
Rok szkolny
współpracy- mgr
2018/2019
Emilia Cielecka, mgr
Urszula Kamińska

Zajęcia biblioterapii

Dorota Masiarz

Rok szkolny
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aspektów życia,
odkrycia sensu
istnienia.
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2018/2019

Zajęcia „Od koleżeństwa do przyjaźni –
jak być dobrym przyjacielem?”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne, relaksacyjne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.

Świetlica szkolna,
kadra MOS, mgr
Dorota Masiarz

Rok szkolny
2018/2019

Świetlica szkolna

Październik 2018

Anna Domagała
Karolina Poneta
Samorząd
Wychowanków
Emilia Gleich
Ewa Darocha
Dorota Masiarz
Samorząd
Wychowanków
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Emilia Gleich
Renata Rutkowska
Dorota Masiarz
Anna Domagała
Karolina Poneta
Ewa Darocha
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Dorota Hrynkiewicz

Listopad 2018

Dorota Masiarz
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Rok szkolny
2018/2019

Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- konkurs plastyczny – „Magia polskiej
jesieni”
- konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”
- konkurs plastyczny – „Najdłuższy
łańcuch choinkowy”.
- „Mój wymarzony prezent
mikołajkowy”

-

konkurs plastyczny –„Najpiękniejsze
serce walentynkowe”.
konkurs plastyczny – „Bezpiecznie
w SIECI”.
konkurs „Baranek, pisanka kartka
wielkanocna”

-

konkurs „Droga, którą nie
poszedłem”

-

konkurs na plakat profilaktyczny

-

konkurs plastyczny „Najpiękniejsza
laurka dla mamy”
„Zaczytany wychowanek” – konkurs
czytelniczy

-

Grudzień 2018
Grudzień 2018

Luty 2019
Marzec 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Kwiecień/Maj
2019
Maj 2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Samorząd
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji, Wychowanków
Przyjaźni i Życzliwości.
SFERA INTELEKTUALNA

Listopad 2018

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Termin

Motywowanie
wychowanków
do

Pogadanki w ramach godziny
wychowawczej.

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy klas

rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie

17

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Program wychowawczo - profilaktyczny

podejmowania
wysiłku
w zakresie nauki. Współpraca z rodzicami- zebrania
klasowe, bieżące informowanie podczas
spotkań indywidualnych, rozmów
telefonicznych, e-dziennika.

Poprawa
frekwencji
wychowanków
na zajęciach
w stosunku do
roku szkolnego
2017/2018.

z planem pracy.
Wychowawcy klas,
rok szkolny
grup
2018/2019
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Rozmowy z pedagogiem i psychologiem.

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

rok szkolny
2018/2019

Dostosowywanie poziomu trudności
zadań, działań, prac do możliwości
indywidualnych wychowanka.

Wszyscy
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

Częstsze stosowanie pochwał,
nagradzanie, zainteresowanie tematyką,
organizowanie wzajemnej pomocy.

Wszyscy
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

Prowadzenie zajęć wyrównawczych,
Nauczyciele uczący
dodatkowych w celu uzupełniania braków danego przedmiotu
z danego przedmiotu.

rok szkolny
2018/2019

Korzystania z pomocy naukowychzajęcia biblioteczne.

Dorota Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Niepowodzenia szkolne: ich
przyczyny, skutki i zapobieganie.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia „Jak się uczyć? Skuteczne
metody i techniki uczenia się.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia w ramach świetlicy szkolnej:
- rozwijające umiejętności polonistyczne,
- zajęcia rozwijające umiejętności
matematyczne,
- pomoc w nauce i odrabianiu prac
domowych.

Świetlica szkolna

rok szkolny
2018/2019

Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- Konkurs o krajach anglojęzycznych
Małgorzata
Czarnecka
- Konkurs z okazji Święta Niepodległości Ilona Cieślik
Anna Wojtyniak
- Konkurs matematyczny
Jolanta Leśniewska
- Konkurs geograficzny „Znamy państwa Elżbieta Nowak
graniczące z Polską”
- Konkurs historyczny z okazji „Dnia flagi” Ilona Cieślik
Współpraca z rodzicami. Informowanie
Wychowawcy klas,
na bieżąco o ucieczkach, wagarach,
wychowawcy grup
notorycznych spóźnieniach.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Październik 2018
Listopad 2018
Styczeń 2019
Luty 2019
Maj 2019
rok szkolny
2018/2019

Współpraca z kuratorami.

Wychowawcy klas,
rok szkolny
wychowawcy grup
2018/2019
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Podejmowanie tematyki frekwencji na

Wychowawcy klas

Zgodnie
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Wsparcie
wychowanków
w odkryciu
mocnych stron
i uzdolnień.

Program wychowawczo - profilaktyczny

godzinie wychowawczej.

z planem pracy.

Nagrodzenie i wręczenie pochwał
Dyrektor MOS,
wychowankom z najlepszą frekwencją na wychowawcy klas
uroczystej akademii na zakończenie roku
szkolnego 2018/2019.
Zajęcia biblioterapii
Dorota Masiarz

Czerwiec 2019 r.

Zajęcia „Od koleżeństwa do przyjaźni –
jak być dobrym przyjacielem?”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.

Świetlica szkolna,
kadra MOS, Dorota
Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca klasy

Termin

Wychowawca klasy
i grup
wychowawczych,
psycholog,
pedagog.

rok szkolny
2018/2019

rok szkolny
2018/2019

SFERA SPOŁECZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Poprawa
przestrzegania
zasad
w placówce
przez
wychowanków.

Zapoznanie wychowanków
z prawami i obowiązkami, Statutem
Regulaminami, Procedurami - godzina
wychowawcza.
Ścisła współpraca z rodzicami,
kuratorami, Placówkami.

Wrzesień 2018

Spotkanie z przedstawicielami Policji.
Emilia Cielecka
Informowanie wychowanków o prawnych Urszula Kamińska
i społecznych konsekwencjach zachowań
związanych z naruszaniem prawa przez
dzieci i młodzież.

Według
możliwości
Policji.

Rozmowy z wychowawcą klasy,
wychowawcą grupy, psychologiem,
pedagogiem, nauczycielamiprzypominanie zasad, regulaminu MOS
każdorazowo w razie potrzeby.

rok szkolny
2018/2019.
Według potrzeb.

Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy i wychowawcami

Wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele
Wychowawca klasy,
wychowawcy grup

rok szkolny
2018/2019.
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Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i prospołecznej.
Przekazywanie
i pielęgnowanie
tradycji
narodowych.
Kształtowanie
świadomości
narodowej.
Uczenie
szacunku
i odpowiedniej
postawy wobec
hymnu państwa,

Program wychowawczo - profilaktyczny

grupach wychowawczych.

wychowawczych

Zgodnie z
planami pracy.

Zajęcia „Kultura codziennego życia.”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Kilka rad przeciwdziałania
agresji.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Uczymy się oszczędzać.
Szanujemy mienie własne i Ośrodka.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Komunikacja interpersonalna –
sztuka porozumiewania się.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Zajęcia „To i owo o emocjach.”

Świetlica szkolna

Styczeń 2019

Zajęcia „Stop wulgaryzmom – zielone
światło dla kultury języka.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia „Zasady poprawnej komunikacji,
a rozwiązywanie konfliktów.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Zajęcia ”Międzynarodowy Dzień Dziecka
– czy znasz swoje prawa i obowiązki.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

„I ty możesz zostać mistrzem savoir
vivre” konkurs wiedzy o zasadach
dobrego wychowania

Magdalena Osińska

Marzec 2019

Konkurs czystości w internacie MOS”
Wszędzie dobrze, ale w czystym pokoju
najlepiej”

Renata Rutkowska

rok szkolny
2018/2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji,
Przyjaźni i Życzliwości.
Pogadanki - na lekcjach języka
polskiego, historii przyrody, biologii,
godzinach do dyspozycji wychowawcy
na zajęciach w grupach wychowawczych.

Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Wychowawca klasy,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

„Demokracja na co dzień” – wybory
nowych władz Zarządu Samorządu
Wychowanków.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Zajęcia „Nasz nauczyciel, nasz
wychowawca. – Święto Komisji Edukacji
Narodowej.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Akademia z okazji rocznicy powstania

Elżbieta Nowak

Październik 2018
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Komisji Edukacji Narodowej.

Jolanta Leśniewska
Ilona Domańska

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki – Świetlica szkolna
zapalenie zniczy na grobach nieznanych,
opuszczonych.

Listopad 2018

Zajęcia „Wspominamy ludzi, którzy
odeszli – Tradycje i symbolika Święta
Zmarłych.”

Świetlica szkolna

Listopad 2018

Narodowe Święto Niepodległości uroczysta akademia, gazetka
okolicznościowa.

Ilona Cieślik,
Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Udział w ogólnopolskiej akcji – kartka dla
Powstańca BohaterON.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Projekcja i omówienie filmu
pt." Kolumbowie rocznik 20" w ramach
w/w akcji.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Zajęcia „Jestem Polakiem, jestem
Europejczykiem.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w akademiach i uroczystościach
szkolnych, lokalnych i państwowych.

Kadra MOS

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Majowe święta narodowe.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Przygotowywanie gazetek
okolicznościowych dotyczących historii
państwa polskiego.

Nauczyciel historii,
nauczyciele
świetlicy

rok szkolny
2018/2019

Ilona Cieślik
Elżbieta Nowak

Listopad 2018
Listopad 2018

Elżbieta Nowak

Wrzesień 2018
Listopad 2018

- Konkurs „Spotkanie z historią:
Narodowe Święto Niepodległości”
- konkurs z okazji „Dnia Flagi”

Samorząd
Wychowanków
Dorota Masiarz
Samorząd
Wychowanków
Ilona Cieślik

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Elżbieta Bujak
Agnieszka Oracka

Maj 2019

Udział wychowanków w konkursach
o tematyce historycznej, kształtujących
postawy patriotyczne i obywatelskie:
- konkurs z okazji Święta Niepodległości,
- konkurs znajomości hymnu
państwowego
- konkurs ogólnopolski – kartka dla
powstańca „Bohater ON”
- konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej
„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!”

Listopad 2018
Maj 2019
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Poszerzanie wiedzy wychowanków na
temat historii państwa polskiego oraz
drogi do odzyskania niepodległości
poprzez korzystanie z różnorodnych form
przekazu – projekcja filmów, czytanie
artykułów, książek, wyjścia do muzeów,
kina, udział w wycieczkach, wystawach.

Nauczyciel historii,
języka polskiego,
wychowawcy grup
wychowawczych,
nauczyciele
świetlicy, nauczyciel
biblioteki.

Udział wychowanków w projekcie
Nauczyciel historii
edukacyjnym „Malowane dzieje Polski”
Motywowanie do Klub Wolontariusza- Angażowanie
Opiekunowie Klubu,
działania na
wychowanków w akcje charytatywne,
kadra MOS
rzecz innych.
pomoc chorym i niepełnosprawnym- stała
współpraca ze Schroniskiem dla
Rozwijanie
Bezdomnych Zwierząt, Domem „Pod
postawy
Złotym Dębem”, Bankiem Żywności,
zaangażowania
Hospicjum Królowej Apostołów
w działanie
społeczne
Zajęcia „Empatia –zrozumieć innych.”
Świetlica szkolna
w środowisku
lokalnym,
Udział w konkursach, imprezach
Osoby
krajowym
okolicznościowych, zabawach,
odpowiedzialne za
i światowym.
turniejach, wyjściach, wycieczkach,
poszczególne
rajdach, akcjach, zbiórkach żywności
przedsięwzięcia
organizowanych w MOS.

Propagowanie
modelu
rozsądnego
korzystania
z telefonu,
komputera,
zasobów
Internetu

rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Wrzesień 2018 –
maj 2019
rok szkolny
2018/2019

Maj 2019
rok szkolny
2018/2019

Udział w ogólnopolskiej akcji – kartka dla
Powstańca BohaterON.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Międzynarodowy Dzień Zwierząt –
zbiórka pożywienia dla Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

Szkolny Klub
Wolontariusza

Październik 2018

Udział w obchodach Dnia Wolontariusza

Szkolny Klub
Wolontariusza

Grudzień 2018

Tworzenie kartek i podarunków
świątecznych dla seniorów z „Domu pod
Złotym Dębem” i podopiecznych
Hospicjum Królowej Apostołów

Szkolny Klub
Wolontariusza

Grudzień 2018

Udział w akcji „Marzycielska poczta”

Szkolny Klub
Wolontariusza

Luty 2019

Uczestnictwo w Radomskich Dniach
Godności.

Kadra MOS

Maj 2019

Światowy Dzień Książki – akcja „Podaj
dalej” (chętni wychowankowie przynoszą
do biblioteki książki, z których już nie
korzystają, a będą mogli skorzystać inni).
Zajęcia z wychowawcą klasy

Samorząd
Wychowanków.
Dorota Masiarz

Kwiecień 2019

Wychowawca klasy

Zajęcia z pedagogiem/ psychologiem

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Zgodnie
z planem pracy
Według potrzeb

Zajęcia w grupach wychowawczych

Wychowawcy grup

Według potrzeb
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Uświadomienie
wychowankom
niebezpieczeńst
w związanych
z używaniem
i nadużywaniem
telefonu,
komputera,
Internetu
i telewizji.
Uświadomienie
zjawiska
cyberprzemocy
oraz
odpowiedzialnoś
ci karnej za jej
stosowanie.
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Zajęcia komputerowe
Dzień Bezpiecznego Internetu.

Mirosław Wróbel
Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel

Według potrzeb
Luty 2019

Przestrzeganie zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu; Odpowiedzialne
korzystanie z mediów społecznych;
Wszechstronne przygotowanie uczniów
do samokształcenia i świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji - zajęcia
biblioteczne.
Pogadanki- Poszerzenie wiedzy
wychowanków w zakresie zagrożeń
związanych z używaniem nowych
technologii.

Dorota Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Wychowawca klasy,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Według potrzeb

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel

Luty 2019

Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie
w SIECI”.
Zajęcia „Cyberprzemoc – co nam grozi?”

Samorząd
Wychowanków
Świetlica szkolna

Marzec 2019

Spotkanie z Policją - poszerzenie wiedzy
wychowanków w zakresie zjawiska
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności
karnej za jej stosowanie.

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według
możliwości Policji

Konkurs cyberzagrożenia –
cyberprzemoc.
Aktywna działalność Samorządu
Wychowanków

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Czerwiec 2019

Marzec 2019

Wychowankowie
aktywnie
uczestniczą
w życiu Ośrodka. Udział w konkursach, akademiach,
imprezach, zabawach, turniejach,
wyjściach, wycieczkach, prelekcjach,
warsztatach, akcjach, zbiórkach
żywności organizowanych w MOS.

Nauczyciele,
wychowawcy,
socjoterapeuci,
psycholog, pedagog

rok szkolny
2018/2019
rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z harmonograme
m imprez
i uroczystości

SFERA AKSJOLOGICZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca klasy,

Termin

Wychowawcy grup
wychowawczych,

Według potrzeb

Osoby
odpowiedzialne za
poszczególne
przedsięwzięcia

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Moja mała ojczyzna – piękno
otaczającej przyrody.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Kształtowanie
Zajęcia z wychowawcą klasy
odpowiedzialnoś
ci za środowisko, Zajęcia w grupach wychowawczych.
w którym żyje
wychowanek.
Angażowanie wychowanków w akcje
dotyczące ochrony środowiska, np.
zbiórka surowców wtórnych.

Według potrzeb
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Światowy Dzień Ziemi – konkurs wiedzy
o ziemi „My dla ZIEMI”.

Samorząd
Wychowanków

Kwiecień 2019

Promowanie ogólnopolskich akcji
proekologicznych i realizacja tematyki na
zajęciach z wychowawcą klasy i grupy
wychowawczej.

Nauczyciel
przyrody,
wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych.
Wychowawca klasy

rok szkolny
2018/2019

Wychowawcy grup
wychowawczych

Według potrzeb

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Zbiórka surowców wtórnych

Koordynatorzy akcji

rok szkolny
2018/2019

Konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”
Zajęcia socjoterapeutyczne.

Anna Domagała
Karolina Poneta
Agnieszka Oracka
Anna Domagała

Listopad 2018

Zajęcia z wychowawcą klasy

Wychowawca klasy

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia z pedagogiem/ psychologiem

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według potrzeb

Zajęcia w grupach wychowawczych

Wychowawcy grup

Według potrzeb

Zajęcia „Bądź asertywny! – nie wagaruj.”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Wychowanek wie Zajęcia z wychowawcą klasy
w jaki sposób
organizować
Zajęcia w grupach wychowawczych.
życie codzienne
by wspomagać
środowisko.
Zajęcia „Chcemy żyć w czystym
środowisku – Światowy Dzień Ziemi.”

Rozwijanie
pożądanego
systemu
wartości:
szacunek,
odpowiedzialnoś
ć.

Według potrzeb

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: nikotynizm, alkoholizm.”

Listopad 2018

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: środki odurzające.”

Marzec 2019

Zajęcia „Asertywność – jak grzecznie
odmawiać?”

Marzec 2019

Świetlica szkolna

Zajęcia profilaktyczne w ramach świetlicy Świetlica szkolna
szkolnej.

Według
harmonogramu

Klasa VII PSP
SFERA FIZYCZNA
Cel/ zadanie
Rozwijanie
wiedzy na temat
zasad zdrowego

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Pogadanki na zajęciach z psychologiem/ Wychowawca klasy,
pedagogiem, w grupach wychowawczych grupy
i klasach na temat zasad zdrowego
wychowawczej,

Termin
rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
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odżywiania.

psycholodzy,
pedagog.

z planem pracy.

Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- konkurs „Żyj zdrowo i smacznie – talerz Świetlica szkolna
pełen zdrowia”
Wyjścia na basen.
Renata Rutkowska

Kwiecień 2019

Działania Samorządu Wychowanków
zachęcające do aktywnego wysiłkuorganizowanie zabaw i turniejów
sportowych w czasie wolnym od nauki.

Magdalena Osińska
Anna Wojtyniak

Zgodnie
z planem pracy
SW

Udział wychowanków w "Dniu Sportu"

Kadra MOS

Czerwiec 2019

Pogadanka na zajęciach
wychowawczych - "Aktywny
i bezpieczny wypoczynek".

Wychowawca klasy

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia „Bezpieczeństwo podczas
wypoczynku letniego.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

Zajęcia „Bezpieczne wakacje.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

Zajęcia „Zdrowie i higiena podstawą
dobrego samopoczucia.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Zajęcia „Jestem zdrowy i aktywny –
higiena ciała i umysłu!”

Świetlica szkolna

Styczeń 2019

Zajęcia rozwijające prawidłowy rozwój
fizyczny wychowanków w ramach zajęć
świetlicowych.

Świetlica szkolna

Według
harmonogramu

Zajęcia profilaktyczne w ramach zajęć
Świetlica szkolna
świetlicowych.
SFERA PSYCHICZNA

Według
harmonogramu

Uświadomienie
potrzeby ruchu.
Zachęcanie do
dbania o zdrowie Wyjścia na zawody sportowe, mecze,
fizyczne
koncerty, imprezy kulturalne
i psychiczne.

Zgodnie
z zaplanowanym
terminarzem.
Wychowawcy grup, Według
nauczyciele zgodnie terminarza
z godzinami pracy.
imprez

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Wspieranie
wychowanków
w odkrywaniu
własnych
możliwości,
dostrzeganiu
pozytywnych
aspektów życia,
odkrycia sensu
istnienia.

Zajęcia rozwijające umiejętności
psychospołeczne prowadzone przez
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN

Osoba
Termin
odpowiedzialna
Koordynatorzy
rok szkolny
współpracy- mgr
2018/2019
Emilia Cielecka, mgr
Urszula Kamińska

Zajęcia biblioterapii

Dorota Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Od koleżeństwa do przyjaźni –
jak być dobrym przyjacielem?”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania

Świetlica szkolna,
kadra MOS, Dorota

rok szkolny
2018/2019
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Program wychowawczo - profilaktyczny

i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne, relaksacyjne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.
Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- konkurs plastyczny – „Magia polskiej
jesieni”
- konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”
- konkurs plastyczny – „Najdłuższy
łańcuch choinkowy”.
- „Mój wymarzony prezent
mikołajkowy”

-

Cel/ zadanie

konkurs plastyczny –„Najpiękniejsze
serce walentynkowe”.
konkurs plastyczny – „Bezpiecznie w
SIECI”.
konkurs „Baranek, pisanka kartka
wielkanocna”
konkurs „Droga, którą nie
poszedłem”
konkurs na plakat profilaktyczny
konkurs plastyczny „Najpiękniejsza
laurka dla mamy”
„Zaczytany wychowanek” – konkurs
czytelniczy

Masiarz

Świetlica szkolna

Październik 2018

Anna Domagała
Karolina Poneta
Samorząd
Wychowanków
Emilia Gleich
Ewa Darocha
Dorota Masiarz
Samorząd
Wychowanków
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Emilia Gleich
Renata Rutkowska
Dorota Masiarz
Anna Domagała
Karolina Poneta
Ewa Darocha
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Dorota Hrynkiewicz

Listopad 2018

Dorota Masiarz
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

rok szkolny
2018/2019

Grudzień 2018
Grudzień 2018

Luty 2019
Marzec 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Kwiecień – maj
2019
Maj 2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Samorząd
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji, Wychowanków
Przyjaźni i Życzliwości.
SFERA INTELEKTUALNA

Listopad 2018

Forma realizacji

Termin

Motywowanie
Pogadanki w ramach godziny
wychowanków
wychowawczej.
do
podejmowania
wysiłku
w zakresie nauki. Współpraca z rodzicami- zebrania
klasowe, bieżące informowanie podczas
spotkań indywidualnych, rozmów
telefonicznych, e-dziennika.
Rozmowy z pedagogiem i psychologiem.

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy klas

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z planem pracy

Wychowawcy klas,
rok szkolny
grup
2018/2019
wychowawczych,
pedagog, psycholog
Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Cały rok szkolny
2018/2019
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Poprawa
frekwencji
wychowanków
na zajęciach
w stosunku do
roku szkolnego
2017/2018.

Wsparcie
wychowanków
w odkryciu
mocnych stron

Program wychowawczo - profilaktyczny

Dostosowywanie poziomu trudności
zadań, działań, prac do możliwości
indywidualnych wychowanka.

Wszyscy
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

Częstsze stosowanie pochwał,
nagradzanie, zainteresowanie tematyką,
organizowanie wzajemnej pomocy.

Wszyscy
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

Prowadzenie zajęć wyrównawczych,
Nauczyciele uczący
dodatkowych w celu uzupełniania braków danego przedmiotu
z danego przedmiotu.

rok szkolny
2018/2019

Korzystania z pomocy naukowychzajęcia biblioteczne.

Dorota Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Niepowodzenia szkolne: ich
przyczyny, skutki i zapobieganie.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia „Jak się uczyć? Skuteczne
metody i techniki uczenia się.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia w ramach świetlicy szkolnej:
- rozwijające umiejętności
polonistyczne,
- zajęcia rozwijające umiejętności
matematyczne,
- pomoc w nauce i odrabianiu prac
domowych.

Świetlica szkolna

rok szkolny
2018/2019

Organizowanie konkursów i nagradzanie
zwycięzców:
- Konkurs o krajach anglojęzycznych
Małgorzata
Czarnecka
- Konkurs z okazji Święta Niepodległości Ilona Cieślik
Anna Wojtyniak
- Konkurs matematyczny
Jolanta Leśniewska
- Konkurs geograficzny „Znamy państwa Elżbieta Nowak
graniczące z Polską”
- Konkurs historyczny z okazji „Dnia flagi” Ilona Cieślik
Współpraca z rodzicami. Informowanie
Wychowawcy klas,
na bieżąco o ucieczkach, wagarach,
wychowawcy grup
notorycznych spóźnieniach.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Październik 2018
Listopad 2018
Styczeń 2019
Luty 2019
Maj 2019
rok szkolny
2018/2019

Współpraca z kuratorami.

Wychowawcy klas,
rok szkolny
wychowawcy grup
2018/2019
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Podejmowanie tematyki frekwencji na
godzinie wychowawczej.

Wychowawcy klas

Zgodnie
z planem pracy.

Nagrodzenie i wręczenie pochwał
Dyrektor Mos,
wychowankom z najlepszą frekwencją na wychowawcy klas
uroczystej akademii na zakończenie roku
szkolnego 2018/2019.
Zajęcia biblioterapii
Dorota Masiarz

Czerwiec 2019 r.

Zajęcia „Od koleżeństwa do przyjaźni –

Wrzesień 2018

Świetlica szkolna

rok szkolny
2018/2019
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i uzdolnień.

Diagnozowanie
predyspozycji
zawodowych
Pomoc
w wyborze
dalszej drogi
edukacyjnej

Program wychowawczo - profilaktyczny

jak być dobrym przyjacielem?”
Zajęcia „Lubię siebie, lubię ciebie–
budowanie poczucia własnej wartości.”
Organizowanie różnorodnych zajęć
rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków:
a. w ramach zajęć pozalekcyjnych:
kulinarne, plastyczne, koło filmowe,
taneczno- sportowe,
b. w ramach zajęć świetlicowych:
sportowe, praktyczna obsługa
komputera, plastyczne, czytelnicze,
muzyczne,
c. w ramach zajęć bibliotecznych:
biblioterapia.
Obowiązkowe zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego obejmujące:
- poznawanie własnych zasobów,
- poznawanie świata zawodów i rynku
pracy,
- poznawanie rynku edukacyjnego
i dalszych możliwych form kształcenia,
- planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych.

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Świetlica szkolna,
kadra MOS,
biblioteka

rok szkolny
2018/2019

Doradca zawodowy, rok szkolny
pedagog
2018/2019
Zgodnie
z planem pracy

Wsparcie wychowanków w odkrywaniu
Nauczyciele,
własnych zainteresowań, mocnych stron, wychowawcy klas,
predyspozycji.
wychowawcy grup
wychowawczych,
specjaliści.
SFERA SPOŁECZNA

rok szkolny
2018/2019

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Termin

Poprawa
przestrzegania
zasad
w placówce
przez
wychowanków.

Zapoznanie wychowanków
z prawami i obowiązkami, Statutem
Regulaminami, Procedurami - godzina
wychowawcza.

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca klasy

Wychowawca klasy
i grup
wychowawczych,
psycholog,
pedagog.

rok szkolny
2018/2019

Ścisła współpraca z rodzicami,
kuratorami, Placówkami.

Wrzesień 2018

Spotkanie z przedstawicielami Policji.
Emilia Cielecka
Informowanie wychowanków o prawnych Urszula Kamińska
i społecznych konsekwencjach zachowań
związanych z naruszaniem prawa przez
dzieci i młodzież.

Według
możliwości Policji

Rozmowy z wychowawcą klasy,
wychowawcą grupy, psychologiem,
pedagogiem, nauczycielamiprzypominanie zasad, regulaminu MOS
każdorazowo w razie potrzeby.

Wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019
Według potrzeb

Realizacja tematyki na zajęciach

Wychowawca klasy,

rok szkolny

28

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i prospołecznej.
Przekazywanie
i pielęgnowanie
tradycji
narodowych.
Kształtowanie
świadomości
narodowej.
Uczenie
szacunku
i odpowiedniej
postawy wobec
hymnu państwa,
godła i flagi.

Program wychowawczo - profilaktyczny

z wychowawcą klasy i wychowawcami
grupach wychowawczych.

wychowawcy grup
wychowawczych

Zajęcia „Kultura codziennego życia.”

Świetlica szkolna

2018/2019.
Zgodnie z
planami pracy.
Wrzesień 2018

Zajęcia „Kilka rad przeciwdziałania
agresji.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Uczymy się oszczędzać.
Szanujemy mienie własne i Ośrodka.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Zajęcia „Komunikacja interpersonalna –
sztuka porozumiewania się.”

Świetlica szkolna

Grudzień 2018

Zajęcia „To i owo o emocjach.”

Świetlica szkolna

Styczeń 2019

Zajęcia „Stop wulgaryzmom – zielone
światło dla kultury języka.”

Świetlica szkolna

Luty 2019

Zajęcia „Zasady poprawnej komunikacji,
a rozwiązywanie konfliktów.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Zajęcia ”Międzynarodowy Dzień Dziecka
– czy znasz swoje prawa i obowiązki.”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

„I ty możesz zostać mistrzem savoir
vivre” konkurs wiedzy o zasadach
dobrego wychowania

Magdalena Osińska

Marzec 2019

Konkurs czystości w internacie MOS”
Wszędzie dobrze, ale w czystym pokoju
najlepiej”

Renata Rutkowska

rok szkolny
2018/2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji –
Wewnątrzośrodkowy Tydzień Tolerancji,
Przyjaźni i Życzliwości.
Pogadanki - na lekcjach języka
polskiego, historii przyrody, biologii,
godzinach do dyspozycji wychowawcy
na zajęciach w grupach wychowawczych.

Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Wychowawca klasy,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele

rok szkolny
2018/2019

„Demokracja na co dzień” – wybory
nowych władz Zarządu Samorządu
Wychowanków.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Zajęcia „Nasz nauczyciel, nasz
wychowawca. – Święto Komisji Edukacji
Narodowej.”

Świetlica szkolna

Październik 2018

Akademia z okazji rocznicy powstania
Komisji Edukacji Narodowej.

Elżbieta Nowak
Jolanta Leśniewska
Ilona Domańska

Październik 2018

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki – Świetlica szkolna
zapalenie zniczy na grobach nieznanych,
opuszczonych.

Listopad 2018

Zajęcia „Wspominamy ludzi, którzy

Listopad 2018

Świetlica szkolna
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Program wychowawczo - profilaktyczny

odeszli – Tradycje i symbolika Święta
Zmarłych.”
Narodowe Święto Niepodległości uroczysta akademia, gazetka
okolicznościowa.

Ilona Cieślik,
Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

Udział w ogólnopolskiej akcji – kartka dla
Powstańca BohaterON.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Projekcja i omówienie filmu
pt." Kolumbowie rocznik 20" w ramach
w/w akcji.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Zajęcia „Jestem Polakiem, jestem
Europejczykiem.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w akademiach i uroczystościach
szkolnych, lokalnych i państwowych.

Kadra MOS

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Majowe święta narodowe.”

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Przygotowywanie gazetek
okolicznościowych dotyczących historii
państwa polskiego.

Nauczyciel historii,
nauczyciele
świetlicy

rok szkolny
2018/2019

Ilona Cieślik
Elżbieta Nowak

Listopad 2018
Listopad 2018

Elżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Samorząd
Wychowanków

Listopad 2018

- konkurs „Spotkanie z historią:
Narodowe Święto Niepodległości”
- konkurs z okazji „Dnia Flagi”

Samorząd
Wychowanków
Ilona Cieślik

Listopad 2018

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Elżbieta Bujak
Agnieszka Oracka

Maj 2019

Poszerzanie wiedzy wychowanków na
temat historii państwa polskiego oraz
drogi do odzyskania niepodległości
poprzez korzystanie z różnorodnych form
przekazu – projekcja filmów, czytanie
artykułów, książek, wyjścia do muzeów,
kina, udział w wycieczkach, wystawach.

Nauczyciel historii,
języka polskiego,
wychowawcy grup
wychowawczych,
nauczyciele
świetlicy, nauczyciel
biblioteki.

rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie
z planem pracy.

Udział wychowanków w konkursach
o tematyce historycznej, kształtujących
postawy patriotyczne i obywatelskie:
- konkurs z okazji Święta Niepodległości,
- konkurs znajomości hymnu
państwowego
- konkurs ogólnopolski – kartka dla
powstańca „Bohater ON”
- konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej
„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!”

Udział wychowanków w projekcie
Nauczyciel historii
edukacyjnym „Malowane dzieje Polski”
Motywowanie do Klub Wolontariusza- Angażowanie
Opiekunowie Klubu,
działania na
wychowanków w akcje charytatywne,
kadra MOS
rzecz innych.
pomoc chorym i niepełnosprawnym- stała
współpraca ze Schroniskiem dla
Rozwijanie
Bezdomnych Zwierząt, Domem „Pod
postawy
Złotym Dębem”, Bankiem Żywności,

Maj 2019

Wrzesień 2018 –
maj 2019
rok szkolny
2018/2019
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zaangażowania
w działanie
społeczne
w środowisku
lokalnym,
krajowym
i światowym.

Propagowanie
modelu
rozsądnego
korzystania
z telefonu,
komputera,
zasobów
Internetu
i telewizji.

Uświadomienie
wychowankom
niebezpieczeńst
w związanych

Program wychowawczo - profilaktyczny

Hospicjum Królowej Apostołów
Zajęcia „Empatia –zrozumieć innych.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w konkursach, imprezach
okolicznościowych, zabawach,
turniejach, wyjściach, wycieczkach,
rajdach, akcjach, zbiórkach żywności
organizowanych w MOS.

Osoby
odpowiedzialne za
poszczególne
przedsięwzięcia

rok szkolny
2018/2019

Udział w ogólnopolskiej akcji – kartka dla
Powstańca BohaterON.

KoordynatorElżbieta Nowak

Wrzesień 2018

Międzynarodowy Dzień Zwierząt –
zbiórka pożywienia dla Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

Szkolny Klub
Wolontariusza

Październik 2018

Udział w obchodach Dnia Wolontariusza

Szkolny Klub
Wolontariusza

Grudzień 2018

Tworzenie kartek i podarunków
świątecznych dla seniorów z „Domu pod
Złotym Dębem” i podopiecznych
Hospicjum Królowej Apostołów

Szkolny Klub
Wolontariusza

Grudzień 2018

Udział w akcji „Marzycielska poczta”

Szkolny Klub
Wolontariusza

Luty 2019

Uczestnictwo w Radomskich Dniach
Godności.

Kadra MOS

Maj 2019

Światowy Dzień Książki – akcja „Podaj
dalej” (chętni wychowankowie przynoszą
do biblioteki książki, z których już nie
korzystają, a będą mogli skorzystać inni).
Zajęcia z wychowawcą klasy

Samorząd
Wychowanków.
Dorota Masiarz

Kwiecień 2019

Wychowawca klasy

Zajęcia z pedagogiem/ psychologiem

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Zgodnie
z planem pracy
Według potrzeb

Zajęcia w grupach wychowawczych

Wychowawcy grup

Według potrzeb

Zajęcia komputerowe

Mirosław Wróbel

Według potrzeb

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel

Luty 2019

Przestrzeganie zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu; Odpowiedzialne
korzystanie z mediów społecznych;
Wszechstronne przygotowanie uczniów
do samokształcenia i świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji - zajęcia
biblioteczne.
Pogadanki- Poszerzenie wiedzy
wychowanków w zakresie zagrożeń
związanych z używaniem nowych
technologii.

Dorota Masiarz

rok szkolny
2018/2019

Wychowawca klasy,
wychowawcy grup
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Według potrzeb

31

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
z używaniem
i nadużywaniem
telefonu,
komputera,
Internetu
i telewizji.
Uświadomienie
zjawiska
cyberprzemocy
oraz
odpowiedzialnoś
ci karnej za jej
stosowanie.

Program wychowawczo - profilaktyczny

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Emilia Cielecka
Mirosław Wróbel

Luty 2019

Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie
w SIECI”.

Samorząd
Wychowanków

Marzec 2019

Zajęcia „Cyberprzemoc – co nam grozi?”

Świetlica szkolna

Czerwiec 2019

Spotkanie z Policją - poszerzenie wiedzy
wychowanków w zakresie zjawiska
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności
karnej za jej stosowanie.

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według
możliwości
Policji.

Konkurs cyberzagrożenia –
cyberprzemoc.
Aktywna działalność Samorządu
Wychowanków

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Anna Wojtyniak
Magdalena Osińska

Wychowankowie
aktywnie
uczestniczą
w życiu Ośrodka. Udział w konkursach, akademiach,
imprezach, zabawach, turniejach,
wyjściach, wycieczkach, prelekcjach,
warsztatach, akcjach, zbiórkach
żywności organizowanych w MOS.

Nauczyciele,
wychowawcy,
socjoterapeuci,
psycholog, pedagog

Marzec 2019
rok szkolny
2018/2019
rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z harmonograme
m imprez
i uroczystości.

SFERA AKSJOLOGICZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca klasy,

Termin

Wychowawcy grup
wychowawczych,

Według potrzeb

Osoby
odpowiedzialne za
poszczególne
przedsięwzięcia

rok szkolny
2018/2019

Zajęcia „Moja mała ojczyzna – piękno
otaczającej przyrody.”

Świetlica szkolna

Maj 2019

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Samorząd
Wychowanków

Wrzesień 2018

Światowy Dzień Ziemi – konkurs wiedzy
o ziemi „My dla ZIEMI”.

Samorząd
Wychowanków

Kwiecień 2019

Promowanie ogólnopolskich akcji
proekologicznych i realizacja tematyki na
zajęciach z wychowawcą klasy i grupy
wychowawczej.

Nauczyciel
przyrody,
wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych.
Wychowawca klasy

rok szkolny
2018/2019

Wychowawcy grup
wychowawczych

Według potrzeb

Świetlica szkolna

Kwiecień 2019

Samorząd

Wrzesień 2018

Kształtowanie
Zajęcia z wychowawcą klasy
odpowiedzialnoś
ci za środowisko, Zajęcia w grupach wychowawczych.
w którym żyje
wychowanek.
Angażowanie wychowanków w akcje
dotyczące ochrony środowiska, np.
zbiórka surowców wtórnych.

Wychowanek wie Zajęcia z wychowawcą klasy
w jaki sposób
organizować
Zajęcia w grupach wychowawczych.
życie codzienne
by wspomagać
środowisko.
Zajęcia „Chcemy żyć w czystym
środowisku – Światowy Dzień Ziemi.”
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Według potrzeb

Według potrzeb
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Wychowanków

Rozwijanie
pożądanego
systemu
wartości:
szacunek,
odpowiedzialnoś
ć.

Zbiórka surowców wtórnych

Koordynatorzy akcji

rok szkolny
2018/2019

Konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”
Zajęcia socjoterapeutyczne.

Anna Domagała
Karolina Poneta
Agnieszka Oracka
Anna Domagała

Listopad 2018

Zajęcia z wychowawcą klasy

Wychowawca klasy

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia z pedagogiem/ psychologiem

Dorota Hrynkiewicz
Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Według potrzeb

Zajęcia w grupach wychowawczych

Wychowawcy grup

Według potrzeb

Zajęcia „Bądź asertywny! – nie wagaruj.”

Świetlica szkolna

Wrzesień 2018

Zgodnie
z planem pracy

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: nikotynizm, alkoholizm.”

Listopad 2018

Zajęcia „Uzależnienia – zniewolenie ciała Świetlica szkolna
i umysłu: środki odurzające.”

Marzec 2019

Zajęcia „Asertywność – jak grzecznie
odmawiać?”

Marzec 2019

Świetlica szkolna

Zajęcia profilaktyczne w ramach świetlicy Świetlica szkolna
szkolnej.

Według
harmonogramu

Klasa III PG
SFERA SPOŁECZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Kształtowanie postawy
patriotycznej oraz
prospołecznej.

Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy i wychowawcami
grup wychowawczych.

Wychowawca klasy, rok szkolny
grupy
2018/ 2019.
wychowawczej
Zgodnie z
planem pracy.

Uczenie szacunku
i odpowiedniej postawy
wobec hymnu państwa,
godła, flagi.

Przygotowywanie gazetek
Nauczyciel historii, rok szkolny
okolicznościowych dotyczących historii nauczyciele świetlicy 2018/ 2019.
państwa polskiego.

Przekazywanie
i pielęgnowanie tradycji
narodowych.
Kształtowanie
świadomości narodowej.

Udział wychowanków w konkursach
o tematyce historycznej,
kształtujących postawy patriotyczne i
obywatelskie:
- konkurs z okazji Święta
Niepodległości,
- konkurs znajomości hymnu
państwowego
- konkurs ogólnopolski – kartka dla

Ilona Cieślik
Elżbieta Nowak
Elżbieta Nowak

Termin

Listopad
2018r.
Listopad
2018r.
Wrzesień
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powstańca „Bohater ON”
- konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej
„Każdemu, kto tonie, należy podać
rękę!”
- konkurs z okazji „Dnia Flagi”

Samorząd
Wychowanków
biblioteka
Ilona Cieślik

Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci Nauczyciel historii,
narodowej.
języka polskiego,
Aktywne włączanie się w lokalne oraz
ogólnopolskie akcje społeczne.
Udział wychowanków w apelach
organizowanych z okazji rocznic
ważnych wydarzeń związanych
z historią naszego kraju i regionu:

2018r.
Listopad
2018r.
Maj 2019r.
rok szkolny
2018/ 2019.

wychowawcy grup rok szkolny
wychowawczych,
2018/ 2019
nauczyciele
świetlicy, nauczyciel
biblioteki.

- akademia z okazji rocznicy powstania Elżbieta Nowak
Październik
Komisji Edukacji Narodowej;
Jolanta Leśniewska 2018
Ilona Domańska
-akademia z okazji 100 – rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę

Ilona Cieślik
Dorota Masiarz
Karolina Poneta

- akademia z okazji rocznicy uchwalenia Elżbieta Bujak
konstytucji 3 maja.
Agnieszka Oracka
Zajęcia świetlicowe
Nasz nauczyciel, nasz wychowawca. – Nauczyciele
Święto Komisji Edukacji Narodowej!
świetlicy
Poszerzanie wiedzy wychowanków na
temat historii państwa polskiego oraz
drogi do odzyskania niepodległości
poprzez korzystanie z różnorodnych
form przekazu – projekcja filmów,
czytanie artykułów, książek, wyjścia do
muzeów, kina, udział w wycieczkach,
wystawach.

Nauczyciel historii,
języka polskiego,
wychowawcy grup
wychowawczych,
nauczyciele
świetlicy, nauczyciel
biblioteki.

Listopad
2018r.

Maj 2019r.

Październik
2018r.
Rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie z
planem pracy.

Udział wychowanków w projekcie
Nauczyciel historii
edukacyjnym „Malowane dzieje Polski”
Motywowanie do działania Zachęcanie do działalności
na rzecz innych.
w organizacjach ośrodkowych
(SW, koło wolontariatu).
Rozwijanie postawy
zaangażowania
Pogadanki na zajęciach
w działania społeczne
z wychowawcą i grupach
w środowisku lokalnym, wychowawczych.
krajowym i światowym.
Wychowankowie aktywnie Współpraca z instytucjami: Domy
uczestniczą
Dziecka, Domy Opieki Społecznej.
w życiu Ośrodka.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
Angażowanie wychowanków do wyjść
pod „Złoty Dąb”
Angażowanie wychowanków w akcje

Wrzesień
2018r. – Maj
2019r.
Wychowawca klasy rok szkolny
Wychowawcy grup, 2018/2019.
nauczyciele
Zgodnie z
świetlicy, Samorząd planem pracy.
wychowanków, koło
wolontariatu, kadra
MOS psycholog,
pedagog
Socjoterapeuta
Renata Rutkowska

rok szkolny
2018/2019

Rada wolontariatu
Opiekun
wolontariatu

rok szkolny
2018/2019
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charytatywne, pomoc chorym i
niepełnosprawnym
Informowanie wychowanków
Wychowawcy klas
o różnorodnych akcjach społecznych – i grup
zachęcanie do wzięcia w nich udziału.

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie z
planem pracy.

Udział w akcjach społecznych – zbiórka Małgorzata
żywności i inne ( współpraca z Bankiem Czarnecka
Żywności)

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie z
planem pracy.

Udział w zajęciach socjoterapii.
Korzystają ze zbiorów bibliotecznych
(udział w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”)
Udział wychowanków w konkursach,
akademiach, apelach, turniejach
wewnętrznych i zewnętrznych.
Wychowankowie znają
Realizacja tematyki na zajęciach
i przestrzegają zasady
z wychowawcą klasy i wychowawcami
i regulaminy obowiązujące grupach wychowawczych.
w MOS (poprawa
przestrzegania zasad w
placówce przez
wychowanków).
Zapoznanie wychowanków z prawami
i obowiązkami (Konwencja Praw
Dziecka, Statuty, Regulaminy,
Procedury – mobilizowania do ich
przestrzegania, poprawa frekwencji,
ograniczenie zjawiska spóźniania się
wychowanków na zajęcia.

Socjoterapeuta
rok szkolny
nauczyciel biblioteki 2018/2019
Zgodnie z
planem pracy

Kadra MOS

rok szkolny
2018/2019

Wychowawca klasy, rok szkolny
wychowawcy grup 2018/2019.
wychowawczych
Zgodnie z
planem pracy.

Wychowawca klasy, Wrzesień
wychowawcy grup 2018r.
wychowawczych

Zajęcia z psychologiem
„Osobista odpowiedzialność –
znajomość prawa to podstawa”

Psycholog

Zajęcia świetlicowe
Międzynarodowy Dzień Dziecka – czy
znasz swoje prawa i obowiązki?

Nauczyciele
świetlicy

Marzec 2019r

„Demokracja na co dzień” – wybory
nowych władz Zarządu Samorządu
Wychowanków.

Opiekunowie
Samorządu,
wychowawcy klas

Czerwiec
2019r.

rok szkolny
2018/2019.

Działalność Samorządu Wychowanków Opiekunowie
organizowanie imprez, zabaw
Samorządu,
sportowych, konkursów celem
zintegrowania społeczności Ośrodka.

Wrzesień
2018r.

Ścisła współpraca z rodzicami,
kuratorami wychowanków
Spotkania z przedstawicielami Policji.
Informowanie wychowanków

rok szkolny
2018/2019.
Na bieżąco
według

Systematyczna
współpraca z
rodzicami,
kuratorami, Policją,
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o prawnych i społecznych
konsekwencjach zachowań związanych
z naruszaniem obowiązującego prawa
przez nastolatków. Uświadamianie
karalności popełnianych czynów.
Natychmiastowe informowanie
odpowiednich służb w przypadku
samowolnych oddaleń i ucieczek.

Strażą Miejską,
Sądem Rodzinnym
i Nieletnich,
psychologiem,
pedagogiem,
nauczycielami,
wychowawcami
grup, kierownikiem
internatu,
socjoterapeutą
i terapeutą.
Propagowanie modelu
Realizacja tematyki na zajęciach
Wychowawca klasy,
rozsądnego korzystania
socjoterapeutycznych, z psychologiem, nauczyciel biblioteki,
z telefonu, komputera,
pedagogiem, zajęciach w ramach
świetlicy
zasobów Internetu
godziny wychowawczej oraz w grupach socjoterapeuta,
i telewizji.
wychowawczych, na lekcjach
wychowawcy grup,
Uświadomienie
informatyki, zajęcia biblioteczne.
nauczyciel
wychowankom
informatyki,
niebezpieczeństw
współpraca z
związanych z używaniem
rodzicami, Policją,
i nadużywaniem telefonu,
Samorządem
komputera, Internetu
Wychowanków
i telewizji.
Uświadomienie istnienia Spotkania z Policją - poszerzenie
Emilia Cielecka
zjawiska cyberprzemocy wiedzy wychowanków w zakresie
Urszula Kamińska
oraz odpowiedzialności
zagrożeń związanych z używaniem
karnej za jej stosowanie. nowych technologii.
Przestrzeganie zasad bezpiecznego
Nauczyciel biblioteki
korzystania z Internetu; Odpowiedzialne
korzystanie z mediów społecznych;
Wszechstronne przygotowanie uczniów
do samokształcenia i świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania i
wykorzystywania informacji - zajęcia
biblioteczne

potrzeb

Cały rok
według
planów pracy

Według
możliwości
Policji

rok szkolny
2018/2019
według
planów pracy

Działalność Samorządu Wychowanków
(wystawy, konkursy);
- Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie
Samorząd
w SIECI”
Wychowanków

Marzec
2019r.

- Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
w Internecie

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska

Marzec
2019r.

Zajęcia świetlicowe
Cyberprzemoc – co nam grozi?

Nauczyciele
świetlicy

Czerwiec
2019r.

Filmy edukacyjne

Wychowawca klasy, Cały rok
nauczyciel biblioteki, według
świetlicy
planów pracy
socjoterapeuta,
wychowawcy grup,
nauczyciel
informatyki,
psycholog, pedagog

SFERA PSYCHICZNA
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Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin

Wspieranie wychowanków Zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia
Wszyscy
rok szkolny
w odkrywaniu własnych terapii indywidualnej, biblioterapia,
wychowawcy,
2018/2019
możliwości, dostrzeganiu zajęcia z psychologiem, pedagogiem, nauczyciel biblioteki, Zgodnie
pozytywnych aspektów
terapeutą, wychowawcą klasy, grupy
pedagog,
z planami
życia, odkrycia sensu
wychowawczej.
socjoterapeuta,
pracy
istnienia.
terapeuta, pedagog
Wzmacnianie poczucia własnej wartości nauczyciel
wychowanków.
rewalidacji,
nauczyciele świetlicy
Organizowanie zajęć rozwijających
szkolnej, biblioteki i
uzdolnienia i zainteresowania
zajęć
pozalekcyjnych
Zajęcia z psychologiem
Psycholog
„Budowanie poczucia własnej wartości”

Styczeń
2019r.

Lubię siebie, lubię ciebie
Nauczyciele
– budowanie poczucia własnej wartości świetlicy
– zajęcia świetlicowe

Grudzień
2018r.

SFERA AKSJOLOGICZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Kształtowanie
pożądanego systemu
wartości.

Angażowanie wychowanków w akcje
charytatywne, pomoc chorym i
niepełnosprawnym.

Osoba
odpowiedzialna
Wszyscy
nauczyciele

Termin
rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z planami
pracy

Organizowanie pomocy koleżeńskiej zajęcia świetlicowe, pozalekcyjne,
zajęcia w grupach wychowawczych
i klasowych

Nauczyciel świetlicy, Według
wychowawcy klasy, potrzeb
wychowawcy grup
wychowawczych

Organizacja działań z zakresu koła
wolontariatu.

Opiekunowie koła
wolontariatu

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z planami
pracy

Realizowanie tematyki na zajęciach:
świetlicowych, pozalekcyjnych z
psychologiem pedagogiem, godzinach
wychowawczych, zajęciach grupowych,
pracach Samorządu Wychowanków.

Samorząd
wychowanków,
nauczyciele
świetlicy, klas i grup,
psycholog, pedagog

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z planami
pracy

Uczestnictwo w Radomskich Dniach
Godności.

Emilia Cielecka
Urszula Kamińska
Wychowawcy grup
i klas

Maj 2019r.

Udział w zajęciach socjoterapii

Agnieszka Oracka

Dwie godziny
w tygodniu

Udział w zajęciach biblioterapii

Dorota Masiarz

Raz w
tygodniu
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Zajęcia z psychologiem
Psycholog
„Budowanie poczucia własnej wartości”

Kształtowanie
odpowiedzialności
za środowisko,
w którym żyje
wychowanek.

Wychowanek wie
w jaki sposób
organizować życie
codzienne by wspomagać
środowisko.

Styczeń
2019r.

Zajęcia z pedagogiem
„Wartości, którymi należy się w życiu
kierować”
Podjęcie tematyki na lekcjach biologii.

Dorota Hrynkiewicz Grudzień
2018r.
Renata Mucha

Według planu
pracy

Zajęcia świetlicowe
Chcemy żyć w czystym środowisku –
Światowy Dzień Ziemi.

Nauczyciele
świetlicy

Kwiecień
2019r.

Sprzątania Świata
i Obchody Dnia Ziemi - Samorząd
Wychowanków

Anna Wojtyniak
Wrzesień
Magdalena Osińska 2018r.
Maj 2019r.

Konkursy, akcje plakatowe, filmy
edukacyjne, wystawy dotyczące
tematyki środowiska, ekologii.

Wychowawca klasy,
grupy
wychowawczej,
nauczyciele
świetlicy,

rok szkolny
2018/2019
Zgodnie
z planami
pracy

Światowy Dzień Ziemi – konkurs wiedzy Anna Wojtyniak
Kwiecień
o ziemi „My dla ZIEMI”Magdalena Osińska 2019r.
Samorząd Wychowanków.
Konkurs zajęć technicznych
„Wykorzystanie surowców wtórnych”

Anna Domagała
Karolina Poneta

Listopad
2018 r.

Promowanie ogólnopolskich akcji
proekologicznych i realizacja tematyki
na zajęciach z wychowawcą klasy
i grupy wychowawczej.
SFERA INTELEKTUALNA

Wychowawcy grup
i klas, nauczyciel
biologii

rok szkolny
2018/2019

Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin

Motywowanie
wychowanków do
podejmowania wysiłku
w zakresie nauki.
Poprawa frekwencji
wychowanków na
zajęciach lekcyjnych.

Realizacja tematyki na zajęciach
z wychowawcą klasy i wychowawcami
grupach wychowawczych,
psychologiem, pedagogiem

Wychowawcy klas, rok szkolny
grup
2018/2019.
wychowawczych,
pedagog, psycholog

Zajęcia świetlicowe
Nauczyciele
Niepowodzenia szkolne: ich przyczyny, świetlicy
skutki i zapobieganie.
Jak się uczyć? Skuteczne metody
i techniki uczenia się.
Zajęcia z pedagogiem
„Wagary – czy to się opłaca?”

Luty 2019r.

Dorota Hrynkiewicz Wrzesień
2018r.

Zachęcanie do wysiłku w zakresie nauki
poprzez udział w konkursach:
- „Zaczytany wychowanek” – konkurs
Dorota Masiarz
rok szkolny
czytelniczy
Anna Wojtyniak
2018/2019
Magdalena Osińska
- Konkurs matematyczny

Jolanta Leśniewska Styczeń
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- Konkurs o krajach anglojęzycznych

Małgorzata
Czarnecka

Październik
2018r.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z języka polskiego i matematyki, pomoc
w odrabianiu lekcji w ramach zajęć
świetlicy i biblioteki szkolnej.

Agnieszka Oracka
Mirosław Wróbel
Wszyscy
nauczyciele

rok szkolny
według planu
pracy

Wyrobienie nawyku korzystania ze
słowników, atlasów, encyklopedii oraz
innych źródeł informacji.

Nauczyciel
rok szkolny
prowadzący zajęcia 2018/2019
lekcyjne

Zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia
terapii indywidualnej, zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia
rewalidacji.

Agnieszka Oracka
Magdalena Osińska
Małgorzata
Czarnecka

Nagrodzenie i wręczenie pochwał
Dyrektor MOS,
wychowankom z najlepszą frekwencją wychowawcy klas,
na uroczystej akademii na zakończenie
roku szkolnego 2018/2019.
Systematyczna współpraca z rodzicami, Kadra MOS
kuratorami, Policją, Strażą Miejską,
Sądem Rodzinnym
i Nieletnich, psychologiem,
pedagogiem, nauczycielami,
wychowawcami
grup, kierownikiem internatu,
Wsparcie w odkryciu
Pomoc w realnej ocenie własnych
Wychowawcy klas,
własnych mocnych stron predyspozycji w aspekcie wyboru
grup
oraz uzdolnień.
dalszego kierunku kształcenia - zajęcia wychowawczych,
socjoterapeutyczne,
Agnieszka Oracka
Diagnozowanie
z pedagogiem, psychologiem,
Dorota Hrynkiewicz,
predyspozycji
wychowawcami grup i klas,
Emilia Cielecka
zawodowych.
nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, Urszula Kamińska
doradcą zawodowym nauczycielami
Ilona Cieślik
Pomoc w wyborze dalszej prowadzącymi zajęcia rozwijające
Magdalena Osińska
drogi edukacyjnej.
zainteresowania i uzdolnienia.
nauczyciele
Przeprowadzanie testów predyspozycji prowadzący zajęcia
zawodowych.
rozwijające
zainteresowania
i uzdolnienia.
Zajęcia z psychologiem
Psycholog
„Diagnozowanie predyspozycji
zawodowych. Pomoc w wyborze dalszej
drogi edukacyjnej”

rok szkolny
2018/2019
według planu
pracy
Czerwiec
2019r

rok szkolny
2018/2019

rok szkolny
2018/2019
według
planów pracy
i terminarzy

Kwiecień
2019r.

Zajęcia z pedagogiem
„Gramy w zawody”

Dorota Hrynkiewicz Listopad
2018r.

Uczestnictwo w „giełdzie szkół”
Udostępnianie wychowankom
informacji na temat sieci szkół
ponadpodstawowych/
ponadgimnazjalnych.

Współpraca
z rodzicami,
placówkami
ponadgimnazjalnymi
(giełdy szkół)

rok szkolny
2018/2019
według
planów pracy
i terminarzy
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Wspieranie rodziców w aspekcie
Dorota Hrynkiewicz
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej ich
dzieci- warsztaty z pedagogiem,
udostępnienie informacji na temat szkół.

rok szkolny
2018/2019
według
planów pracy
i terminarzy

SFERA FIZYCZNA
Cel/ zadanie

Forma realizacji

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawcy klas,
wychowawcy grup
wychowawczych
Renata Mucha
Anna Wojtyniak

Termin

Rozwijanie wiedzy na
temat zasad zdrowego
odżywiania (zwrócenie
uwagi na choroby
charakterystyczne dla
wieku dojrzewania,
zagrażające zdrowiu
i życiu).

Pogadanki na zajęciach
z psychologiem, w grupach
wychowawczych i klasach, zajęciach
wychowania fizycznego, biologii,
świetlicy szkolnej na temat nawyków
higienicznych oraz zasad zdrowego
odżywiania.

Uświadomienie potrzeby
ruchu, zachęcanie do
dbania o zdrowie fizyczne
i psychiczne.

Rozwijanie tematyki poprzez udział
w konkursach: Żyj zdrowo i smacznie –
talerz pełen zdrowia”- zajęcia
świetlicowe

nauczyciele świetlicy Raz w
Anna Wojtyniak
miesiącu
Ilona Cieślik
Magdalena Osińska

Udział wychowanków w zajęciach
kulinarnych

Anna Wojtyniak
Ilona Cieślik

Kwiecień
2019r.

Wyjścia na basen

Renata Rutkowska

Raz w
tygodniu

Działania Samorządu i świetlicy
szkolnej, zachęcanie do wysiłku
aktywnego poprzez udział w turniejach
i zabawach sportowych w czasie
wolnym od nauki np.
- wewnątrzszkolny turniej piłki nożnej
- turniej w tenisa stołowego
- turniej piłki siatkowej

Nauczyciele
świetlicy
opiekunowie
Samorządu
Wychowanków
Anna Wojtyniak
Ilona Cieślik
Magdalena Osińska

rok szkolny
2018/2019.

rok szkolny
2018/2019.
Zgodnie z
planami pracy

Wrzesień
2018r.
Październik
2018r.
Listopad/grud
zień 2018 r.
Maj 2019 r.
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