
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Z GRUPĄ III 

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2009R 
 

DATA TEMAT OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI 

05 - 08 1. Bursowskie rozgrywki sportowe  - udział w mistrzostwach 

w szachy i warcaby. 

2. Czas na  sport – rozgrywki sportowe w naszej grupie, 

wybór osób chętnych do rozgrywek w szachy i warcaby. 

3. Udział wychowanków w zajęciach organizacyjnych z 

rękodzieła. 

4. Rozmowy w małej grupie na temat wartości i rangi 

przyjaźni – czy warto mieć przyjaciela? 

5. Przypomnienie zasad utrzymania czystości w pokojach 

mieszkalnych – kosze, podłoga, parapety, meble, regały, 

ścielenie łóżek – rozmowa i zajęcia praktyczne. 

  

12 - 15 1. Sonda – Jakie uwagi masz do wyżywienia – 

przeprowadzenie ankiety wśród wychowanek. 

2. Otrzęsiny – wybór koncepcji , przydział zadań do 

organizacji imprezy ogólnobursowskiej. 

3. Dzisiaj dzień edukacji narodowej – rozmowy w pokojach 

na temat święta pracowników oświaty. 

4. Piękna jest polska jesień – spacer po mieście, zajęcia z 

oferty wychowawczej . Zwrócenie uwagi na właściwy ubiór 

wychowanek. 

  

19 - 22 1. Rozgrywki w darta – wyłonienie mistrzów bursy. Rozmowy 

indywidualne z wychowankami dotyczące problemu 

wagarów i godzin opuszczonych wynikających z raportów 

ocen i frekwencji. 

2. Otrzęsiny – przygotowania do imprezy ogólnobursowskiej. 

Rozmowy indywidualne z wychowankami mającymi 

trudności w nauce wynikające z raportów ocen. 

3. Rozgrywki grupowe i bursowskie -  tenis. 

4.  Rozwiązywanie zadań intelektualnych – z cyklu „Umiem              

pożytecznie zorganizować sobie wolny czas”. 

  

26 - 29 1. Przygotowania do imprezy ogólnobursowskiej – Dzień 

Niepodległości- wybór koncepcji i formy zajęcia. 

2. Planujemy pracę na kolejny miesiąc – jakie zadania 

przyjdzie nam wykonać, o czym chciałabym rozmawiać, co 

robić, spotkanie grupy dyskusja. 

3. Otrzęsiny – organizacja i udział w imprezie 

ogólnobursowskiej.. 

4. Jak zaplanować własną karierę zawodową? – zajęcia 

prowadzone metodami aktywizującymi uczestników z 

wykorzystaniem różnorodnych form i metod, w tym 

dyskusji kierowanej z nastawieniem na aktywność 

uczestników. 

5. Jesienne akcenty po spacerze – wykonanie gazetki 

grupowej. 
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