WYCIĄG Z PLANU PRACY
(z planem wychowawczym oraz z planem profilaktyki)
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Rok szkolny 2011/2012

I. Kalendarz szkoły
1. Organizacja roku szkolnego
l.p.

WYDARZENIE

DATA

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2011 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011 r.

3.

Zakończenie I semestru

4.

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie

16 - 29 stycznia 2012 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.

6.

Egzamin gimnazjalny
- część humanistyczna
- część matematyczno - przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

24 kwietnia 2012 r.
25 kwietnia 2012 r.
26 kwietnia 2012 r.

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół średnich

27 kwietnia 2012 r.

8.

Egzamin maturalny - w sesji wiosennej

4 - 25 maja 2012 r.

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

29 czerwca 2012 r.

10.

Ferie letnie

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

13 stycznia 2012 r.

30 czerwca - 31 sierpnia
2012 r.
31.10.2011
02.05.2012
8.06.2012 (po odrobieniu w dniu 9.06.2012)
24 - 26.04.2012 (uczniowie klas 1 i 2 gimnazjum oraz
klas III liceum)
4.05, 8.05,10.05.2012 (uczniowie klas I i II LO oraz klas
1 i 3 Gimnazjum)

2. Spotkania z rodzicami:
DATA

FORMA, TEMATYKA

14.09.2011
23.11.2011
11.01.2012
25.04.2012

zebrania ogólne

cyklicznie - w ostatnie
środy miesiąca:
26.10.2011
29.02.2012
28.03.2012
30.05.2012
(poinformowanie
rodziców o zagrożeniu
uzyskania przez uczniów
końcoworocznych ocen
niedostatecznych)

indywidualne konsultacje z rodzicami

II. Plan wychowawczy

ZADANIA
1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły.
- prowadzenie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
- współpraca z Policją, Strażą Miejską (patrolowanie przez
funkcjonariuszy terenu przyszkolnego)
- zajęcia prowadzone przez pracowników Policealnej Szkoły
Detektywów i Pracowników Ochrony „Ochikara”
- opieka nad uczniami w świetlicy (sprawowana przez wychowawców
świetlicy) zarówno godzinę przed, jak i po zakończeniu zajęć
dydaktycznych
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem w szkole przez
koordynatora ds. bezpieczeństwa
- udział w programie „Szkoła bez przemocy”
*opiekę podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych poza terenem
szkoły sprawują nauczyciele, rodzice uczniów zgodnie z zatwierdzonym
przez dyrektora planem tych zajęć
2. Organizowanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
- pomoc w adaptacji uczniów klas I gimnazjum i liceum (IX-X 2011)
- zebranie danych (od wychowawców) dotyczących uczniów
potrzebujących pomocy.
- analiza sytuacji wychowawczej oraz frekwencji w poszczególnych
klasach (cykliczne spotkania zespołu wychowawczego)
- ustalenie form pomocy dla uczniów jej potrzebujących
- objęcie opieką pedagogiczno - psychologiczną uczniów
z trudnościami dydaktycznymi oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
- zajęcia logopedyczne dla uczniów z odpowiednimi wskazaniami
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- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających
trudności w nauce.

4.Praca komisji stypendialnej.
5. Opieka materialna dla dzieci romskich ( wnioski, zakup
wyprawki szkolnej)
6. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
- rozpoznawanie środowisk domowych uczniów sprawiających
trudności wychowawcze i dydaktyczne
- ustalenie form pomocy uczniom podejrzanym o niedostosowanie
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- współpraca z inspektorem d/s nieletnich i kuratorem zawodowym
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
- praca Komisji Szkolno-Wychowawczej
- realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom

- współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w organizowaniu prelekcji
i spektakli związanych z profilaktyką uzależnień

7. Poradnictwo i orientacja zawodowa
- przeprowadzenie w klasach I liceum testu inteligencji wielorakiej
(analiza testów, wnioski) - IX - X 2011
- badania grupowe dotyczące uzdolnień uczniów klas I gimnazjum
oraz liceum
- pomoc w wyborze drogi dalszego kształcenia.
- współpraca z: doradcą zawodowym, Młodzieżowym Centrum
Kariery, pracownikami biura pracy, przedstawicielami szkół wyższych
(dla uczniów liceum) i ponadgimnazjalnych (dla uczniów gimnazjum)
- organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne, drzwi otwarte na
wyższych uczelniach (dla uczniów liceum) i w szkołach
ponadgimnazjalnych (dla uczniów gimnazjum)
- organizowanie wyjazdów na zajęcia i wykłady na wyższych
uczelniach

III. Promocja szkoły

DZIAŁANIA
Gazeta NO NAME
Kontakty z prasą lokalną
Strona internetowa
Współpraca ze Związkiem
Sybiraków (promocja
publikacji, spotkanie
z Sybirakami,
przeprowadzanie wywiadów)
Spotkania z absolwentami
szkoły
Współpraca I LO z uczniami
gimnazjum:
- konkursy przedmiotowe
- zawody sportowe
udział w kołach
zainteresowań
Udział uczniów w zawodach,
konkursach i olimpiadach
pozaszkolnych
Udział w programie „Lepsza
szkoła”
Współpraca z CEO
Współpraca z EFM
Organizacja II Powiatowego
Konkursu literackiego
Współpraca z wyższymi
uczelniami (promowanie
uczniów szczególnie

TERMIN
cały rok
praca ciągła
cały rok
cały rok

zgodnie z terminem zjazdów absolwentów
wg. planów pracy zespołów przedmiotowych

wg harmonogramu zawodów, konkursów i olimpiad

wg programu GWO
cały rok
cały rok
II semestr
cały rok

uzdolnionych, rozwijanie
zainteresowań)
Udział uczniów w imprezach
organizowanych przez
przedstawicieli miasta
i powiatu
Festyn ”Pożegnanie lata”
Organizacja Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki (edycja
regionalna)
Koncert kolęd dla pacjentów
szpitala w Bystrzycy
Kłodzkiej
Organizacja etapu
Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Międzynarodowej
(zaproszenie przedstawicieli
uczniów z okolicznych
gimnazjów)
Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji
Obcojęzycznej (dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych)
Targi Edukacyjne
Drzwi otwarte dla
gimnazjalistów
Spotkania z uczniami
i rodzicami w gimnazjach
i szkołach podstawowych

wg zgłoszeń

30.09.2011
6 - 7.10.2011

XII 2011

30.03.2012

kwiecień 2012

marzec 2012
4 kwietnia 2012
marzec - kwiecień 2012

IV.Olimpiady, konkursy, imprezy sportowe (promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych)

KONKURSY
Olimpiady przedmiotowe
Powiatowe konkursy i imprezy sportowe
Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną dla
uczniów gimnazjum i liceum

TERMIN
wg zgłoszeń komitetów olimpiad
wg zgłoszeń organizatorów
IX - X 2011

Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową
dziewcząt dla uczniów gimnazjum i liceum
Mistrzostwa szkoły w piłkę nożną halową
dla uczniów gimnazjum i liceum

I/II 2012

Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową
chłopców dla uczniów gimnazjum i liceum

III 2012

I 2012

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Szkoły
(gimnazjum)

V - VI 2012

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
i Turniej Słowa

I i II semestr

Szkolny konkurs językowo - geograficzny
(dla uczniów gimnazjum)
Międzyszkolny Turniej Szachowy

XI 2011
XI 2011

Olimpiada Geograficzna

IX - XI 2011

Olimpiada Teologiczna

XII 2011

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

XII 2011

Konkurs na szopkę betlejemską

XII 2011

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Aids (LO)

XII 2011

”Rok Marii Curie Skłodowskiej” – quiz
gwiazdkowy – XII 2011
Międzygimnazjalny Mikołajkowy Konkurs
Matematyczny
Przegląd Kolęd i Pastorałek(gimnazjum)

XII 2011

Olimpiada Ekologiczna

I- IV 2012

Szkolny Konkurs z Przedsiębiorczości
Konkurs Ortograficzny dla uczniów liceum

XII 2011
I 2012

II 2012
I semestr

Konkurs z języka angielskiego „Royal
Ascot”

I – VI 2012

Walentynkowy Konkurs Recytatorski
Poezji Miłosnej dla uczniów liceum
i gimnazjum

II 2012

Konkurs językowo - plastyczny „Australia
- kraina kangurów”

II 2012

Szkolny Konkurs MatematycznoInformatyczny (dla uczniów LO)

II 2012

Konkurs Piosenki Międzynarodowej
(liceum)

8.03.2012 (etap szkolny)
30.03.2012 (etap wojewódzki)

Konkurs recytatorski ”Pegazik”(dla
gimnazjum)

II 2012

Szkolny
konkurs
gimnazjalistów

chemiczny

dla

II 2012

Konkurs
–
”Młody
chemik
eksperymentuje” (dla gimnazjalistów)

III 2012

Ogólnopolski Konkurs Biblijny (liceum)

III 2012

Ogólnopolski Konkurs Multimedialny
o Janie Pawle II (liceum)

III 2012

Kangur Matematyczny

III 2012

Maraton Matematyczny (uczniowie liceum
i gimnazjum)

III 2012

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

IV 2012

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Obcojęzycznej (dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych)
Konkurs o zdrowiu (gimnazjum)

IV 2012

I/V 2012

Konkurs Wiedzy o Konstytucji 3 Maja
(liceum)
Gimnazjada Regionalna

30.04. 2012

Szkolny Konkurs ”Geografia Fizyczna
Świata” (gimnazjum)
Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjum

V/VI 2012

Konkurs na najlepszego geografa

V/VI 2012

IV-V 2012

VI 2012

Konkurs na najlepszego biologa LO

V.2012

Konkurs Chemiczny dla uczniów klas I LO

V 2012

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym;
egzamin na kartę rowerową
i motorowerową

V/VI 2012

Gimnazjalny Konkurs Piosenki
Międzynarodowej

09.06.2012

Konkurs Fizyczny ”Elektron”(dla uczniów
LO; organizator Politechnika Wrocławska)

wg zgłoszeń organizatora

Ogólnopolski Konkurs „Dial Net Masters

wg zgłoszeń organizatorów

Powiatowy Konkurs ” „E-prezentacje, czyli
e-przedstawię się”

wg zgłoszeń organizatorów

Zawody Polsko-Ukraińskiego Konkursu
Fizycznego”Lwiątko

wg zgłoszeń organizatorów

Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

wg zgłoszeń organizatorów

Liga Matematyczna (gimnazjum)

wg zgłoszeń organizatorów

Powiatowy Konkurs Matematyczny

wg zgłoszeń organizatorów

Szkolny konkurs na najlepszego anglistę
liceum

konkurs wieloetapowy

Szkolny konkurs na najlepszego anglistę
gimnazjum

konkurs wieloetapowy

Szkolny konkurs na najlepszego germanistę
liceum

konkurs wieloetapowy

Szkolny konkurs na najlepszego germanistę
gimnazjum
Konkurs z języka niemieckiego
organizowany przez FLMŚ
Liga Humanistyczna

konkurs wieloetapowy

wg zgłoszeń organizatora

Cały rok

V. Realizacja projektów i programów w roku szkolnym 2011/2012
1. Projekt „Pogotowie Świętego Mikołaja”
2. Projekt „Szkoła bez przemocy”
3. Projekt Wymiana polsko - niemiecka
4. Projekt”Matematyka reaktywacja”
5. Projekt ”Fizyka jest ciekawa”
6. Projekt „DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN W POLSKIM SYSYTEMIE EDUKACJI”.
DOLNOŚLĄSKA E-SZKOŁA
7. Projekt”Razem w pełni sprawni”
8. Projekt”Młodzi, gniewni, niepokorni”
9. Projekt „Wdrażanie Europejskich Kompetencji Kluczowych”
10. Projekt”Kosmiczny pocałunek…”(w ramach współpracy z FLMŚ)
11. Program profilaktyczny ”Dwie drogi - wybór należy do Ciebie”
12. Program profilaktyczny ”Wybierz życie - pierwszy krok
13. Programu profilaktycznego ”Szkodliwość palenia tytoniu”
14. Organizacja pielgrzymek uczniowskich do Częstochowy:
- pielgrzymka szkół im Kardynała Wyszyńskiego - V 2012
- pielgrzymka maturzystów - III 2012
15. Pielgrzymka dla gimnazjalistów:
- do Wambierzyc - 17.10.2011
- na Marię Śnieżną - V/VI 2012

VI. Kalendarz uroczystości, imprez w roku szkolnym 2011/2012

UROCZYSTOŚĆ
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
Giełda podręczników
Sprzątanie Świata „Ratujemy kasztanowce”
Festyn „Pożegnanie lata”
Ślubowanie klas I
Spotkanie z bohaterami filmu biorącego udział w XV edycji konkursu „Historia bliska”
Dzień Chłopca
Wspomnienie o błogosławionym Janie Pawle II - wystawa
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
Dzień Edukacji
Narodowej
Narodowe Święto
Niepodległości
Akcja ”Góra grosza”
Andrzejki

Wigilia szkolna
Koncert Kolęd (obcojęzycznych)w szkole
Przegląd kolęd i pastorałek
Dyskoteka karnawałowa

Studniówka
Walentynki

DATA
01.09.2011
6 - 7.09.2011
19.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
X 2011
30.09.2010
X 2011
X.2011
13.10.2011
10.11.2011
XI 2011
22.11.2011
(liceum)
24.11.2011
(gimnazjum)
22.12.2011
XII 2011
I 2012
10.01.2012
(liceum)
12.01.2012
(gimnazjum)
04.02.2012
14.02.2012

Festiwal Piosenki Międzynarodowej

8.03.2012 (etap
szkolny)
30.03.2012
(etap
wojewódzki)
21.03.2012

Dzień Talentów
Dzień książki
Dni ekologiczne

IV.2010
18 - 22.04.
2012

Pożegnanie kl. III LO
Święto Szkoły (LO)
Rocznica Konstytucji
3 maja
Nocny Maraton Filmowy dla uczniów LO
Święto Szkoły + Jarmark Staroci

27.04.2012

IV - V 2012
09.06.2012

Gimnazjalny Konkurs Piosenki Międzynarodowej

09.06.2012

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Obchody roku Miłosza
Zakończenie roku szkolnego

05.06.2012
cały rok
29.06.2012

30.04.2012

VII. Terminarz dyskotek szkolnych
I DYSKOTEKA SZKOLNA (ANDRZEJKOWA)
LO-22.11.2011

GIMNAZJUM-24.11.2011

II DYSKOTEKA (KARNAWAŁOWA)
LO-10.01.2012

GIMNAZJUM- 12.01.2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Opracowany na podstawie Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu ”Dwie drogi wybór należy do Ciebie”

CELE :
-

ograniczenie i zminimalizowanie występowania zjawiska przemocy w szkole
zminimalizowanie zagrożenia uzależnieniami przede wszystkim od narkotyków
wzmacnianie czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi ( agresją, uzależnieniami)- poczucie własnej wartości,
akceptacji siebie, zdolności empatii,
rozwijanie umiejętności społecznych

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW I UCZNIÓW
a) do rodziców:
Informacja wychowawców podczas zebrań o działaniach profilaktycznych prowadzonych dla uczniów
Pogadanki wychowawców w sprawie zagrożeń środkami psychotropowymi (alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki); przekazywanie rodzicom
ulotek związanych z problematyką narkotyków oraz dopalaczy
Udzielanie przez wychowawców informacji o sposobie udzielania pomocy rodzinom ze strony szkoły w sytuacjach zagrożeń, a także
przekazanie rodzicom informacji na temat instytucji świadczących szeroko rozumianą pomoc rodzinie
b) do uczniów:
Zajęcia integracyjno- adaptacyjne w klasie I prowadzone przez pedagoga szkolnego i psychologa
Warsztaty prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w klasie I ( tematyka spotkań dotyczy zagadnienia agresji
oraz sposobów radzenia sobie z emocjami)
Zapoznanie uczniów z systemem pomocy szkolnej i instytucjonalnej w sytuacjach zagrożeń pojawiających się w najbliższym środowisku lub
bezpośrednio dotyczących ich samych-ekspozycja plakatów informacyjnych, realizowanie tematów w ramach ścieżki edukacyjnej wychowanie
do życia w rodzinie.
Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej prowadzone przez: nauczyciela przedsiębiorczości, doradcę zawodowego, pracowników Młodzieżowego
Centrum Kariery, doradców z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, udział młodzieży w targach edukacyjnych.
Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas mające na celu podniesienie efektywności nauki własnej uczniów ( planowanie nauki, czynniki
wpływające na efektywność uczenia się).

Wzmacnianie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy dydaktycznej, dostrzeganie i wzmacnianie pozytywnych
stron osobowości uczniów.
Zajęcia z zakresu rozwoju osobowości, wzmacniające poczucie własnej wartości prowadzone przez pedagoga szkolnego.
Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną; tematyka zajęć dotyczy wiedzy o AIDS, wpływie środków uzależniających na psychikę
młodych ludzi, prezentowanie filmów poruszających problem rozwoju płodu, aborcji, itp.
Zajęcia promujące zdrowy tryb życia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego i pielęgniarkę szkolną.
Cykl lekcji podejmujących problematykę komunikacji interpersonalnej prowadzone przez nauczyciela przedsiębiorczości.
Prowadzenie zajęć w ramach lekcji GDW przez wychowawców klas - opracowanie przez nauczycieli wspólnie z uczniami regulaminu
klasowego, zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz sankcjami wiążącymi się z niezastosowaniem się do obowiązujących w
klasie reguł, dokonywanie okresowej analizy przestrzegania owych norm z włączeniem samooceny.
Wspólne zajęcia wzmacniające więzi między uczniami ( zajęcia pozalekcyjne pełniące funkcję czynnika integrującego klasę i wzmacniające
poczucie wspólnoty).
Aktywizowanie uczniów do udziału w imprezach środowiskowych, udziału w Festiwalu Twórczości Własnej, oraz w Festiwalu Piosenki
Międzynarodowej.
Uczestnictwo młodzieży w rozmaitych konkursach i olimpiadach np. przedmiotowych, konkurs wiedzy o AIDS, o Unii Europejskiej itp.
Zajęcia o charakterze kulturalnym i krajoznawczym ( wycieczki , kino, teatr, muzeum, imprezy turystyczne- wychowawcy, nauczyciele.
Włączenie uczniów do działań związanych z akcjami ogólnopolskimi np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata- opiekun
samorządu.
Udział młodzieży w prelekcji prowadzonej przez pracowników Izby Celnej z udziałem szkolonego psa w zakresie wykrywania narkotyków.

Udział młodzieży w spektaklach, warsztatach (m.in. prowadzonych przez terapeutę uzależnień) i prelekcjach profilaktycznych poruszających
problem przemocy i uzależnień ( alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki).
Organizowanie akcji charytatywnych, loterii fantowych z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym, domy dziecka, schroniska dla zwierząt.
Udział młodzieży w promocji szkoły w środowisku - dni otwarte dla kl. III gimnazjum .
Udział młodzieży w działalności szkolnego wolontariatu
Działania interwencyjne
Większa kontrola podczas przerw, dyżury nauczycieli w miejscach „ podwyższonego ryzyka”.
Rozmowy indywidualne z uczniami ujawniającymi problemy emocjonalne, dydaktyczne, wychowawcze – wychowawcy (pedagog).
Reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie.
System reakcji na przypadki picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków psychoaktywnych.
Indywidualne rozmowy ze sprawcami i ofiarami przemocy.
Rozmowy z rodzicami uczniów, których problem dotyczy.
Fachowa pomoc psychologiczna (psychoterapeutyczna) dla rodziców i uczniów szykanowanych i szykanujących.
Pomoc i wsparcie dla rodziców ze strony szkoły.

