PLAN PRACY
SZKOLNEJ GRUPY WYCHOWAWCZO – PROBLEMOWEJ
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w roku szkolnym 2016/2017

Zadania

Sposób
realizacji

Termin

Odpowiedzialni

L.p
1.

2.

3.

4.

5.

Spotkanie
organizacyjne

Ustalenie planu pracy na rok
szkolny 2016/17.

do 15.
09.2016 r.

OBSZAR PROBLEMOWO - ZADANIOWY
Opracowanie:
Wg
potrzeb
- Wewnątrzszkolnych
procedur organizowania i
przeprowadzania
egzaminu maturalnego w
2017 r.
- Szkolnego regulaminu
rekrutacji do LO dla
Dorosłych,
Aktualizacja:
- Koncepcji pracy szkoły,
- regulaminów szkolnych,
Statutu Szkoły
oraz innych dokumentów w
zależności od bieżących
potrzeb placówki.
Promocja szkoły
Opracowanie materiałów:
foldery, ulotki, ogłoszenia na
II semestr
potrzeby promocji LO dla
Dorosłych.
Analizowanie
Opracowanie raportów z
osiągnięć
próbnych matur , testów
Wg
edukacyjnych
badających efekty kształcenia
potrzeb
słuchaczy
w kl. I.
Opracowanie
obowiązującej
dokumentacji
szkolnej

Analizowanie
nowości prawa
oświatowego

Zapoznawanie się z aktualnymi
Na
rozporządzeniami MEN.
bieżąco

Lider zespołu
Cała grupa

Wytypowani
nauczyciele

Wytypowani
nauczyciele
Wytypowani
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
Cała grupa

OBSZAR WYCHOWAWCZY
6.

Kontynuacja
współpracy z
instytucjami

Współpraca z Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną, policją, strażą

Wg
potrzeb

Wytypowani
nauczyciele

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

wspomagającymi
szkołę w
działalności
dydaktyczno wychowawczej
Diagnozowanie
środowiska
szkolnego
Rozwiązywanie
problemów
słuchaczy i
podejmowanie
działań
wychowawczych
Koordynowanie
działań
profilaktyczno –
opiekuńczych w
szkole
Czuwanie nad
przestrzeganiem
praw człowieka,
ucznia.
Spotkania
szkoleniowe w
ramach grupy
Współpraca przy
organizowaniu
różnych
przedsięwzięć
szkolnych
Podejmowanie
innych działań
wynikających z
aktualnych potrzeb
szkoły.

pożarną, MGOK-iem,
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Sanepidem
i innymi instytucjami.
Ustalenie obszarów diagnozy,
opracowanie narzędzi i
prowadzenie badań.
Omawianie aktualnych
problemów wychowawczych,
wspólne szukanie rozwiązań i
podejmowanie odpowiednich
działań.

Wg
potrzeb

Lider zespołu
Wytypowani
nauczyciele

Wg
potrzeb

Opiekunowie
klas,
wytypowani
nauczyciele

Wg
potrzeb

Cała grupa

Cały rok

Cała grupa

Dzielenie się informacjami ze
szkoleń.

Wg
potrzeb

Cała grupa

Zbieranie informacji,
opracowanie harmonogramów,
realizacja i publikowanie na
stronie internetowej szkoły.

Wg
potrzeb

Wytypowani
nauczyciele

Wg
potrzeb

Cała grupa

Realizacja działań
profilaktyczno wychowawczych.
Promowanie zdrowego stylu
życia.
Opracowanie materiałów
informacyjnych i gazetki
szkolnej.

