Plan wychowawczo- profilaktyczny dla klas I- III na rok szkolny 2017/ 2018
1. Promowanie zdrowego stylu życia
-

systematyczne przypominanie uczniom zasad BHP
zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego sposobu odżywiania się
spotkanie z dietetykiem
konkurs na zdrową potrawę Witaminowa bomba
zapoznanie uczniów z obowiązującą piramidą żywieniową
między klasowy konkurs na wykonanie plakatu piramidy żywieniowej
promowanie sportowego stylu życia w różnych porach roku
zorganizowanie olimpiady sportowej, wieloboju atletycznego
wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji
spotkanie ze znanym sportowcem

2. Rozwijanie sfery kultury
-

organizowanie w ciągu roku szkolnego wyjść do teatrów i muzeów
wyrabianie kulturalnych nawyków, przypominanie o stosowaniu zwrotów grzecznościowych
konkurs na najbardziej kulturalna klasę- Tajniak kulturalny
zwracanie uwagi, aby ubiór uczniów był dostosowany do okoliczności
przygotowanie uczniów do obchodów świąt narodowych ( 11 XI, 3 V)
poznanie tradycji i zwyczajów ludowych (zgodnie z programem nauczania)
zapoznanie z postaciami różnych świętych na Balu świętych
prezentowanie przez uczniów klas przedstawień na dowolny temat bliski dziecku w wieku
wczesnoszkolnym
zapoznanie uczniów z poezją dziecięcą, recytacja wierszy przez uczniów
Kwadrans z książką - czytanie uczniom do śniadania, obiadu
promowanie czytelnictwa; udział klas 2 i 3 w tworzeniu Pamiętnika jeżyka
słuchanie i wykorzystywanie bajek terapeutycznych na zajęciach prowadzonych przez
psychologa szkolnego
zorganizowanie szkolnego Festiwalu Nauki i Sztuki
promowanie talentów uczniów w szkolnym konkursie Mam talent
poznawanie kultury krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego

3. Rozwijanie sfery społeczno- emocjonalnej
-

udział w klasowym Kręgu szczerości
stworzenie wspólnie z uczniami regulaminu klasy
stworzenie systemu motywacyjno-wychowawczego dla klasy
klasowe obchody urodzin i imienin
wybór samorządu klasowego (klasy II i III)
udział w szkolnym spotkaniu integracyjnym, rekolekcjach, spotkaniach świątecznych
losowanie kilka razy w ciągu roku Cichego przyjaciela
modlitwa i finansowe wsparcie Dawida- adoptowanego chłopca z Afryki
udział klas w cyklu zajęć prowadzonych przez wychowawcę szkoły i psychologa
warsztaty prowadzone przez straż miejską
zaangażowanie uczniów w przygotowanie ozdób na kiermasze szkolne
wspólne przygotowanie przez uczniów świątecznych paczek
przygotowanie przyjęcia, prezentów i występu z okazji Dnia Babci i Dziadka
udział w proponowanych przez szkołę akcjach charytatywnych
prezentowanie przez uczniów klas I swoich zainteresowań
losowy dobór uczniów klas 2 i 3 do odpowiedzi

