ANEKS
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM GMINY OLEŚNICA IM. SZARYCH SZEREGÓW
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Działania wychowawcze zaplanowane do realizacji w szkole z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym
na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej:
L.
p.
1.

Działanie, zadanie

Metody i formy pracy

Cele

Adresat

Osoby
odpowiedzialne
Katarzyna
Janowska,
Izabela
Zamorska

współodpowiedzialni

Termin realizacji

„Ruszaj nie tylko
głową”

Projekt : prezentacje
multimedialne, warsztaty,
wystawa plakatów

Podejmowanie zachowań
prozdrowotnych, w tym – wpływ
ruchu na organizm młodzieży,
promowanie aktywności fizycznej

Kl. II d,
III b

Uczniowie

II semestr

2.

„Lekcja z mistrzami
sportu”

Projekt : treningi
umiejętności, warsztaty,
zajęcia pokazowe,

Poznawanie różnych dyscyplin
sportowych, czerpanie wzorców z
autorytetów,

Wszyscy
uczniowie

Magdalena
Stojko, Robert
Nowosad,
Izabela
Zamorska,
Katarzyna
Janowska

Wychowawcy

II semestr

3.

„Trzymaj formę”

Projekt : konkursy,
interaktywne wykłady

Zmiana zachowań w zakresie stylu
życia w środowisku lokalnym

Wszyscy
uczniowie

Zbigniew
Olszewski

II semestr

4.

Profilaktyka
uzależnień

Lekcje wychowawcze

Poznanie zagrożeń związanych z
zachowaniami ryzykownymi
związanymi z używaniem środków
psychotropowych

Wszyscy
uczniowie

Wychowawcy

Psycholog, pedagog

III-V 2016

5.

a/ „Podaruj
dzieciom uśmiech”
– paczki dla dzieci z
Domu Dziecka w
Bierutowie

Akcje

Rozwijanie i wspieranie działalności
wolontariackiej,
zaangażowanie w działania
organizacji , których celem jest
działalność wzbogacająca formy
pracy szkoły,
kształtowanie postawy otwartości
w życiu społecznym,
wdrażanie uczniów do roli
organizatorów ,
kształtowanie umiejętności
wypełniania ról społecznych

Wszyscy
uczniowie

a/ Iwona
Cybulska Kania,
Nadia
ZavinskaTymoch
ko, Magdalena
Dwojak

Wszyscy nauczyciele

II semestr

b/ Katarzyna
Janowska

Wychowawcy

II semestr

c/zbiórka na rzecz
schroniska dla
bezdomnych
zwierząt we
Wrocławiu

c/ Marta Buczak

Wychowawcy

II semestr

d/ „Zbieraj nakrętki
dla wrocławskiego
hospicjum”

d/ Izabela
Zamorska

Wychowawcy

II semestr

b/ zbiórka żywności
– współpraca z SIM

„Wpływ sukcesów

6.

7.

polskiej siatkówki
na zainteresowania
młodego
człowieka”

„Wybieram
zdrowie”

Projekt

Kształtowanie konstruktywnego i
stabilnego systemu wartości,
docenienie znaczenia zdrowia ,
poczucie sensu istnienia,

II c, II b

Robert
Nowosad

Piknik edukacyjny
W Dniu Sportu

Wzmacnianie wśród uczniów więzi
ze szkołą,
Kształtowanie przyjaznej
atmosfery,
Poszerzanie wiedzy i umiejętności
uczniów z zakresu promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia,
Wzmacnianie podmiotowych
relacji nauczycieli z uczniami

Wszyscy
uczniowie

Wychowawcy

Oprac. Zespół Wychowawczy

II semestr

Wszyscy nauczyciele

VI 2016

