HARMONOGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ WOKÓŁ PATRONA
JANUSZA KORCZAKA
ROK SZKOLNY 2016/2017
KSZTAŁTOWANIE POSTAW I PRZESTRZEGANIE NORM SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE
WIĘZI UCZNIOWSKICH, PRZYJAŹNI, SZACUNKU, TOLERANCJI, POMOCY W STOSUNKU DO
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O ODMIENNEJ KULTURZE, RASIE itp.
Cele:
• połączenie różnorodnych działań środowiska szkolnego wokół sylwetki Janusza Korczak
• zapoznanie uczniów z osobą Janusza Korczaka i jego twórczością
• rozpropagowanie wśród uczniów ideologii Janusza Korczaka
• wdrażanie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działaniach wychowawczo
edukacyjnych w szkole
• propagowanie zasad wzajemnego poszanowania i tolerancji
• nauka demokracji poprzez zabawę
Działania/wydarzenia

Termin

Osoby
odpowiedzialne

Przypomnienie praw i

wrzesień

wychowawcy

wrzesień

wychowawcy

wrzesień

Samorząd

obowiązków uczniów wg
Statutu Szkoły
Zawarcie kontraktów
klasowych
Wybory uzupełniające
Rzecznika Praw Ucznia

uczniowski

Wybory najsympatyczniejszego, wrzesień

SU, wychowawcy,

kulturalnego kolegi

uczniowie

Zapoznanie uczniów klasy I
z postacią Patrona Janusza

wrzesień/październik

wychowawca

Korczaka
Przypomnienie życiorysu

wrzesień/październik

Janusza Korczaka uczniom z

wychowawcy,
pedagog

klas II-VI
Przygotowanie kącików Patrona październik

Uczniowie,

w salach lekcyjnych

wychowawcy

Zapoznanie uczniów z

październik/listopad

twórczością Patrona
Czytanie w klasach fragmentów

poloniści
wrzesień/czerwiec

książek Janusza Korczaka
Uaktualnienie strony

Bibliotekarka,

Cała Społeczność
Szkolna

Październik/listopad

internetowej o Januszu

Informatycy,
pedagog

Korczaku
Wspomnienie Tych, którzy

listopad

odeszli, szacunek i pamięć dla

Poloniści, historyk,
nauczyciele

bohaterów Polaków- Święto
Zmarłych
Kształtowanie postaw

listopad

patriotycznych u uczniów –

Historyk, poloniści,
wychowawcy,

obchody Święta Niepodległości
– 11 listopada
Wyszukanie przez uczniów i

grudzień

wykonanie w formie plastycznej

Uczniowie,
nauczyciele

Złotych Myśli Janusza
Korczaka – wystawa na
korytarzach szkolnych
Deklaracja Praw Człowieka -

grudzień

Wychowawcy,

Korczak jako prekursor

pedagog,

Deklaracji Praw dziecka

bibliotekarz,
nauczyciele

Prezentacja najlepszych

styczeń

Wychowawcy,

uczniów wyróżniających się w

dyrekcja, p. Olejnik,

nauce i zachowaniu- Listy

informatyk

Pochwalne, zamieszczenie w
prasie i na stronie internetowej
Czytanie fragmentów „Króla

luty/marzec

Wychowawcy klas I-

Maciusia I” w klasach I-III, w

III, wychowawcy

świetlicy szkolnej, bibliotece,

świetlicy,

następnie wykonanie prac

bibliotekarka

plastycznych do przeczytanych
fragmentów – wystawa prac w
klasach, świetlicy, bibliotece, na
korytarzach
Przygotowanie ulotek z

marzec/kwiecień

Informatycy,

podstawowymi informacjami

plastyk, pedagog,

odnośnie osoby Janusza

wychowawcy

Korczaka - uczniowie
klas IV-VI
Przeprowadzanie zajęć o

marzec/kwiecień

Patronie na godzinach z

Wychowawcy,
pedagog

wychowawcą ph.”Nie ma dzieci,
są ludzie”
Kształtowanie postaw

maj

patriotycznych u uczniów –

Historyk, poloniści,
wychowawcy

rocznica uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja
Udział uczniów w projekcjach

kwiecień/maj

Nauczyciele,

filmów: „Korczak”, „Król

wychowawcy

Maciuś I”

świetlicy

Przeprowadzenie w klasach

maj/czerwiec

I-VI sportowych biegów

Nauczyciele w-fu,
wychowawcy klas

korczakowskich
Przegląd twórczości poświęcony

maj/czerwiec

Opiekunowie kół

Januszowi Korczakowi- małe

teatralnych,

formy teatralne

pedagog,
wychowawcy

Święto szkoły – Dzień Patrona
Podsumowanie całorocznej

czerwiec

Cała Społeczność
Szkolna

pracy wychowawczej wokół
Korczaka

Opracowanie: Beata Kireńczuk

