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Plan pracy  Grup Wychowawczych 

na rok szkolny 2021/2022 

(Plan pracy grup wychowawczych jest ściśle skorygowany z Planem Pracy Ośrodka) 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), 

Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022 

3. Koncepcję pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku 

4. Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021 

5. Plan Pracy Ośrodka 

6. Program wychowawczo- profilaktyczny 

7. Procedury pracy zdalnej 

Roczny plan pracy Grup Wychowawczych zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/2020/2021  z dnia 31.08.2021 r. 
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I. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza 

 

Wskaźniki Działania Termin realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Wychowankowie są motywowani do wysiłku   

intelektualnego i pracy nad sobą, a ich starania    i 

osiągnięcia są dostrzegane 

Wychowankowie wspólnie z wychowawcami odrabiają 

prace domowe lub wykonują zadania doskonalące 

techniki szkolne; 

Cały rok Wychowawcy 

Organizacja kształcenia dydaktyczno 

wychowawczego i opiekuńczego na odległość 

Wychowawcy nawiązują współpracę z rodzicami  

i podopiecznymi w celu ustalenia zasad wykonywania 

ćwiczeń i zadań. Działania wychowawcze realizowane są 

zgodnie z planem. Wykorzystywanie platform , aplikacji 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych 

narzędzi multimedialnych 

Cały rok Wychowawcy 

Samoobsługa 

Doskonalenie  podstawowych umiejętności podczas 

spożywania posiłków. Rozwijanie nawyku i potrzeby 

codziennego mycia się w konkretnych sytuacjach; 

Przypomnienie instruktażu dokładnego mycia rąk, 

skutecznej dezynfekcji, prawidłowego zakładania 

maseczki; 

Cały rok Wychowawcy 
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Kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych oraz wprowadzenie elementów 

edukacji historycznej 

Rozwijanie przynależności narodowej, poszerzanie 

wiedzy na temat wydarzeń historycznych; Kultywowanie 

polskich tradycji i obyczajów. Upamiętnianie 

uroczystości: Święto Niepodległości, zaślubiny Polski     

z Morzem, 1,3 maja poprzez wykonanie prac 

plastycznych, oglądanie filmów; 

Cały rok Wychowawcy 

Rozwijanie kreatywności , przedsiębiorczości 

wychowanków-bezpieczne i celowe 

wykorzystanie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych 

Rozwijanie umiejętności pracy z komputerem  

i przygotowanie wychowanków do życia  

w zinformatyzowanym świecie. Bezpieczne korzystanie  

z technologii komputerowej, rozwijanie umiejętności 

korzystania z narzędzi cyfrowych w razie konieczności 

kontynuowania nauki na odległość; 

Cały rok Wychowawcy 

Kształtowanie u wychowanków wrażliwości na 

prawdę i dobro, rozwijanie postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

Wdrażanie i zastosowanie w życiu codziennym zasad 

moralnych poprzez pomoc osobą słabszym, 

uwrażliwianie na potrzeby osób starszych. Spotkania    

 z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Korzystanie  

z pomocy multimedialnych, broszur oraz gazet; Zajęcia    

z dietetykiem w formia stacjonarnej* lub online, 

promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie 

świadomości żywieniowej. Zarażanie pasją do gotowania 

oraz odkrywania nowych smaków; Aktywne spędzanie 

czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe, spacery; 

Cały rok Wychowawcy 
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Organizacja zajęć z zakresu- wychowanie do 

życia w rodzinie, przygotowanie do dorosłości 

Zajęcia umożliwiające i ułatwiające  wzmacnianie wiary 

we własne siły, możliwości i poczucie wpływu na bieg 

rzeczy. Rozwój kompetencji komunikacyjnych, 

poprawiające funkcjonowanie wychowanka w grupie 

rówieśniczej. Rozwój kompetencji społecznych, 

budowanie relacji koleżeńskich, partnerskich. Zajęcia 

przygotowujące wychowanków do podjęcia w przyszłości 

ról społecznych, związanych z założeniem rodziny; 

Cały rok  Wychowawcy 

Kształtowanie kulinarnych zainteresowań wśród 

wychowanków. Kontynuacja programu „ 

Kreatywna kuchnia” 

Bezpieczne i higieniczne korzystanie ze sprzętu AGD    

z zachowaniem regulaminu korzystania z pracowni 

gospodarstwa domowego oraz obowiązujących procedur 

bezpieczeństwa. Usprawnianie czynności 

samoobsługowych, rozwijanie umiejętności 

samodzielnego przygotowania prostych posiłków, 

wielozmysłowe poznawanie produktów i potraw. 

Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i jego 

znaczenia dla organizmu; 

Cały rok M. Szlaga 

Wdrażanie wychowanków do samodzielnego 

funkcjonowania w małej społeczności (grupy 

wychowawcze) poznawania otaczającego 

środowiska 

 

Wychowankowie wraz z wychowawcami biorą udział     

w zaplanowanych wycieczkach tematycznych (pieszych, 

rowerowych), promując przy tym ekologiczne środki 

transportu. Spotkania integrujące grupy wychowawcze, 

warsztaty z udziałem rodziców, opiekunów* Wyjścia  

do miejsc publicznych ( urzędy, instytucje) 

Cały rok Wychowawcy 
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Współpraca ze społeczeństwem lokalnym 

Kontynuacja tematycznych spotkań z seniorami 

Fundacji ,,Przystań” oraz mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej. 

Cały rok M. Lessnau 

Motywowanie wychowanków do przestrzegania 

ogólnych zasad bezpieczeństwa 

Wychowawcy realizują treści wychowawcze  

i profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem 

tematyki rozpoznawania zagrożeń. Przypomnienie 

procedur dotyczących bezpieczeństwa w czasie stanu 

epidemicznego i regulaminu grup wychowawczych; 

Cały rok Wychowawcy 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne 

 

 

 

 

Promowanie zachowań ekologicznych, rozbudzanie 

potrzeb kontaktu z przyrodą. Kształtowanie wrażliwości 

na piękno przyrody i właściwy stosunek do niej. 

Zwracanie uwagi na oszczędzanie energii i wody, 

segregowanie odpadów oraz ponowne wykorzystanie 

zużytych odpadów między innymi do wykorzystania prac 

plastyczno- technicznych; 

Cały rok Wychowawcy 
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Podejmowanie działań na rzecz szerszego 

udostępniania kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne 

Europy, edukacji patriotycznej, nauczanie 

historii oraz poznawanie polskiej kultury, 

osiągnięcia duchowe i materialne. 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie w wychowankach ciekawości , zdobywanie 

i poszerzanie wiedzy w różnych dziedzinach- przyroda, 

geografia, historia, religia. Zwyczaje, tradycje, obrzędy- 

poznawanie polskiej kultury, kultury regionu w którym 

żyjemy. Zagadnienia związane z edukacją patriotyczną, 

moja ojczyzna. Ważne wydarzenia, uroczystości 

państwowe, wychowanie w duchu wartości 

patriotycznych; Umiejętne i rozważne korzystanie z dóbr 

cywilizacyjnych. Zainteresowanie wychowanków 

rozwojem techniki, cywilizacja w naszym codziennym 

życiu; 

Cały rok Wychowawcy 

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności- rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i pozaformalnej; 

Zapoznanie wychowanków z różnymi zawodami  

i narzędziami koniecznymi w danej pracy na podstawie 

ilustracji, filmików YouTube. Wypowiedzi 

podopiecznych na temat zawodów rodziców, rozbudzanie 

szacunku do wykonywanej pracy (zagadki, krzyżówki, 

historyjki obrazkowe). Wyjścia do różnych zakładów 

pracy w celu obserwacji prac wykonywanych przez 

pracowników; wspieranie rozwoju zdolności 

wychowanków poprzez zajęcia praktyczne: zajęcia 

kulinarne, zajęcia krawieckie, prace konserwatorsko-

naprawcze wynikające z aktualnych potrzeb; 

Cały rok Wychowawcy 
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II Procesy zachodzące w placówce 

Wskaźniki Działania Termin realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

Przestrzegane są prawa i 

egzekwowane obowiązki 

wychowanków 

Wychowawcy zapoznają wychowanków z regulaminem grup 

wychowawczych  z ich prawami i obowiązkami. Wychowankowie 

wdrażani są do przestrzegania regulaminu; 

Cały rok Wychowawcy 

Współpraca z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym 

Diagnozowanie problemów wychowanków, współpraca  

z pedagogiem, psychologiem szkolnym. Omawianie sytuacji 

bieżących  oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów. Spotkania   

z psychologiem, pedagogiem o tematyce adekwatnej do aktualnych 

potrzeb wychowanków; 

Cały rok Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

Współpraca nauczycieli- 

wychowawców z rodzicami 

wychowanków grup 

wychowawczych 

Aktywne uczestnictwo rodziców w uroczystościach   i wydarzeniach 

w formie online poprzez przeglądanie filmów, zdjęć na stronie 

Facebook; Stały kontakt z rodzicami w celu rozwiązywania bieżących 

problemów dydaktyczno- wychowawczych; 

Cały rok Wychowawcy 

Współpraca wychowawców z 

nauczycielami klas 

Udział w pracach zespołów specjalistów podczas opracowywania 

Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. Stały 

kontakt z wychowawcami w celu omawiania funkcjonowania 

wychowanków. 

Cały rok Wychowawcy 

 

 



8 

 

 

III Funkcjonowanie Placówki w środowisku lokalnym 

Wskaźniki Działania Termin realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Promowanie działalności Ośrodka 

oraz grup wychowawczych, 

zamieszczanie zdjęć oraz filmów z 

działań grup, ciekawych wydarzeń, 

uroczystości 

Wychowawcy umieszczają na stronie Placówki,  portalu Fecebook 

zdjęcia oraz krótkie informacje z ważniejszych wydarzeń  

i uroczystości, które odbywają się w grupach wychowawczych; 

Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych 

imprezach i konkursach organizowanych na terenie gminy, miasta, 

powiatu oraz innych placówek; 

Cały rok  Wychowawcy 

 Respektowane są normy społeczne 

 

Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

Wychowankowie czują się bezpiecznie na terenie placówki  

i są świadomi, jakich zachowań się od nich oczekuje; 

Cały rok Wychowawcy 
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Harmonogram ważniejszych wydarzeń w grupach wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 

Termin Wydarzenie 

Cały rok Udział wychowanków w imprezach ogólnoszkolnych 

Cały rok Piesze i rowerowe wycieczki po okolicy, wycieczki tematyczne 

Cały rok Konkursy plastyczne o różnorodnej tematyce 

Cały rok Uroczyste obchody urodzin wychowanków 

Grudzień Świąteczne spotkanie wigilijne 

 Wrzesień, Listopad, Maj 2021/22 r. Obchody Narodowych Świąt Patriotycznych zgodnie z kalendarzem 

Listopad 
 Pamiętamy o polskich bohaterach, naszych bliskich zmarłych-wyjścia na cmentarz, wycieczka 

do Piaśnicy* 

Listopad Zabawa andrzejkowa z wróżbami 

Styczeń Bal karnawałowy z udziałem rodziców* 

Październik, Grudzień, Styczeń, Kwiecień Wyjścia do Fundacji „Przystań”, DPS-u 

Cały rok Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służby zdrowia 

Cały rok Spotkania z dietetykiem w formie stacjonarnej lub online 

Cały rok 
Systematyczne zajęcia z instruktorem na pływalni oraz na obiektach MOKSiR w Pucku (kręgle, 

sala gimnastyczna, stadion) 

* forma realizacji uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej 

Plan pracy Ośrodka opracował zespól w składzie: 

Lider zespołu: M. Szlaga 

Członkowie: M .Lessnau, K. Ignaciuk, A. Siluta, J. Nawrot 


