Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Program wychowawczo-profilaktyczny klasy 2 B
na rok szkolny 2020/21
Sporządzono przez: Martę Szczygielską
Tworzony w oparciu o: Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Polskich Matematyków
Zwycięzców Enigmy Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Szkoła promuje wizję wychowania opartą na wartościach:
1. Synergicznej współpracy na wzór patronów szkoły, zespołu Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy: Mariana Różyckiego,
Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego,
2. Koncyliacyjnej komunikacji – tzw. Język Żyrafy, czyli Porozumiewania się bez przemocy według Marshalla B. Rosenberga,
3. Uspołecznieniu, odpowiedzialności i dzielności, trzech wybranych wartościach, wskazanych przez społeczność pedagogów
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, której jesteśmy częścią.
Działania wychowawcze proponowane przez szkołę, prowadzone przez wychowawcę klas wspierane są przez:
A. Ceremoniały i Tradycje szkoły
B. Dwupoziomowe działania psychoprofilaktyczne (realizowane w ramach zasobów szkoły, oraz korzystając ze specjalistów
zewnętrznych)
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PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY DLA KLASY 2 B na rok 2020/2021
Cel wychowawczy

Tematyka/zadanie*

Termin

Integrowanie zespołu klasowego i szkolnego poprzez naukę i zabawę- wspólne
projekty, zadania grupowe np. przygotowanie plakatów, prezentacji. ( Światowy
Dzień Zwierząt, Dzień Dyni, Dzień Misia, Dzień Zimy, Dzień Pizzy, Dzień
Dinozaura).
Udział w szkolnych uroczystościach.
Praca nad realizacją projektów na poziomie klas drugich.
Opracowanie i omówienie regulaminu klasowego.
Klasa, jako miejsce nauki i zabawy.
Wygląd klasy, utrzymanie porządku w klasie i poza nią.
Organizacja dyżurów w klasie. Ustalenie obowiązków i kompetencji dyżurnego
klasy.

wrzesień - czerwiec

Rozmowy i pogadanki na temat kulturalnego zachowania się w różnych
sytuacjach.
Radość z sukcesów innych.
Akceptowanie innych, współpraca w dowolnym składzie grupy.
Lekcja tolerancji - uczeń z ZA w klasie.
Przygotowanie kalendarza imienin i urodzin dzieci z klasy. Składanie życzeń
imieninowych i urodzinowych.
Udział w przedstawieniach teatralnych i muzycznych (tradycyjnie i online).
Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią.
Pomoc koleżeńska podczas lekcji.

Cały rok szkolny

Kształtowanie postaw
patriotycznych

Wycieczki klasowe do miejsc ważnych w historii i kulturze Polski.
Udział w akcji Kartka dla Powstańca.
Śpiewanie piosenek patriotycznych.

Cały rok szkolny
IX, X 2020
XI 2020

Umiejętność nazywania swoich mocnych i słabych stron.
Prezentowanie swoich talentów i zainteresowań.
Udział w Światowym Dniu Zwierząt - opieka nad zwierzętami.

Cały rok szkolny

Rozwój osobisty

Działanie dla dobra
Szkoły i Klasy

Z uwzględnieniem
wartości
uspołecznienie
Udzielanie wsparcia
społęcznego/Rozwój
kompetencji społecznych

Z uwzględnieniem
wartości

Formy realizacji (działania ucznia)

Zgodnie z kalendarzem
wydarzeń
wrzesień 2020
Cały rok szkolny

X 2020
Cały rok szkolny
Zgodnie z kalendarzem
wydarzeń
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Profilaktyka
prozdrowotna/Zachowywa
nie zasad bezpieczeństwa

Wdrażanie Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa podczas działalności
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO w sytuacji funkcjonującego w kraju
stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną Covid-19
Udział w lekcji z ratownikiem medycznym.
Dostosowanie ubioru od pory roku i formy aktywności.
Higiena spożywania posiłków.
Właściwe zachowanie się przy stole.
Wartości odżywcze warzyw i owoców.
Warunki odrabiania lekcji.
Prawidłowy plan dnia.
Zapobieganie chorobom i wypadkom.
Rola ruchu i ćwiczeń w rozwoju.

Profilaktyka uzależnień

Wskazywanie ciekawych form wypoczynku.
Rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie organizacji czasu wolnego.

Cały rok szkolny

Bezpieczne i
odpowiedzialne
korzystanie z zasobów
cyfrowych

Udział w programie MegaMisja.
Dzień Bezpiecznego Internetu - przygotowanie plakatów.

Doradztwo zawodowe

Rozmowy, pogadanki na temat zawodów przy użyciu mapy karier. Udział
rodziców w projekcie- prezentacja zawodu.
Wizyta w Straży Pożarnej.

Dostrzeganie własnych
potrzeb i możliwości ich
zaspokajania

Udział w zajęciach z wychowawcą, wzajemna pomoc w nauce, praca grupowa.
Zróżnicowana praca domowa.
Wykonywanie zadań dodatkowych.
Udział w konkursach, zgodnie z zainteresowaniami.

odpowiedzialność

Z uwzględnieniem
wartości dzielność

IX 2020
Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Zgodnie z harmonogramem
konkursów

Program został pozytywnie zaopiniowany przez klasową radę rodziców:
Warszawa, …………………………………………………..

