
 

Plan pracy Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie 

w roku szkolnym 2009/2010 

 

ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

OSOBA WSPÓŁODPO-

WIEDZIALNA 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI 

1 2 3 4 5 6 

Rozpoznanie  

i zaspokajanie 

potrzeb 

opiekuńczo-

wychowawczych 

oraz adaptacja 

wychowanków do 

warunków życia  

w grupie. 

 

 
1. Przygotowanie placówki do inauguracji roku szkolnego 2009/2010 

2. Zakwaterowanie wychowanków – przydział pokoi z uwzględnieniem wieku, 

kierunków nauki oraz indywidualnych próśb wychowanków. 

3. Zapoznanie wychowanków z organizacją życia w bursie, rozkładem dnia, 

regulaminem pobytu wychowanka w bursie, a także z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie placówki, podczas drogi do szkoły oraz w mieście  

i w drodze do domu. 

4. Poznawanie wychowanków podczas wywiadów, rozmów, wypełniania 

kwestionariuszy informacji o wychowankach. 

5. Pomoc wychowankom mającym ciężką sytuację materialną poprzez udzielanie 

informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc finansową z gminnych 

(miejskich) ośrodków pomocy społecznej. 
6. Troska o stan techniczny wyposażenia pokoi, toalet, świetlicy itd., bieżące 

naprawy i konserwacja urządzeń w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnego 

użytku. 

7. Dbałość o estetykę, wystrój oraz funkcjonalność pomieszczeń. 

8. Wyposażanie pokoi w sprzęt porządkowy: szczotka, śmietniczka, kosz, ścierki. 

9. Przygotowanie meldunków dla poszczególnych wychowanków. 
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09 i 10.2009 r. 

 

09 i 10.2009 r. 

 

 
cały rok 

 

 

cały rok 

09.2009 r. 

09 i 10 2009 r. 

 

Wdrażanie 

wychowanków do 

systematycznej  

i efektywnej nauki 

 

 

1. Zapewnienie wychowankom właściwych warunków do nauki.  

2. Przestrzeganie godzin obowiązkowej nauki własnej. 

3. Praca indywidualna z wychowankami mającymi problemy w nauce. 

4. Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce dla uczniów z trudnościami  
w opanowaniu materiału. 

5. Kontrola przygotowania wychowanków do zajęć (sprawdzenie prac domowych, 

opanowania materiału, itp.) 

6. Dokonywanie okresowej analizy wyników w nauce, frekwencji w szkole. 

7. Kontakty z wychowawcami klas, rodzicami w zakresie zdobywanych przez 

wychowanków ocen, frekwencji na zajęciach szkolnych oraz zachowania się. 

8. Korzystanie z księgozbioru oraz komputera znajdującego się w czytelni. 

9. Zapoznawanie wychowanków z metodami efektywnego uczenia się – pogadanki, 

indywidualna pomoc wychowawcy. 

10. Promowanie na terenie bursy wychowanków wyróżniających się w nauce  

i zachowaniu. 
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01 i 06.2010 r. 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 

 



ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

OSOBA WSPÓŁODPO-

WIEDZIALNA 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI 

1 2 3 4 5 6 

Racjonalne 

zagospodarowanie 

czasu wolnego 

 

 

1. Wdrażanie wychowanków do działalności kulturalnej i społecznej w Bursie 
poprzez uczestnictwo w sekcjach działających w placówce. 

2. Udział wychowanków w imprezach sportowych i cyklicznych zajęciach 

rekreacyjno-sportowych. 

3. Kultywowanie tradycji bursowskich poprzez organizowanie: 

a. Dnia Chłopca, 

b. „Otrzęsin”; 

c. „Wieczoru Andrzejkowego” 

d. Konkursu na najładniejszy świąteczny wystrój pokoju; 

e. Uroczystej Kolacji Wigilijnej; 

f. Walentynek; 

g. Dnia Patrona, 
h. Dnia Kobiet, 

i. Wycieczek turystyczno – krajoznawczych; 

4. Oglądanie wybranych audycji TV i słuchanie audycji radiowych. 

5. Kształtowanie u młodzieży postaw właściwego, kulturalnego i pożytecznego 

spędzania czasu wolnego. 

6. Organizowanie dyskotek, wieczorków poezji i muzyki. 

7. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, kultury, sportu, itd. 
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09 2009 r. 

09.2009 r. 

30.11.2009r. 

12.2009 r. 

17.12.2009 r. 

15.02.2010 r. 

05.2010 r. 
08.03.2010 r. 

04. 2010 r. 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

 

Integracja grupy, 

wdrażanie do 

samorządności. 

 

 

1. Przeprowadzanie cyklicznych zebrań w grupie oraz zajęć tematycznych. 

2. Kultywowanie pamięci o Patronie poprzez wykonywanie gazetek, stawianie 

zniczy i kwiatów na grobie, zapraszanie rodziny na Kolację Wigilijną, 

3. Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy. 

4. Wybór samorządu grupy i ustalenie zakresu obowiązków. 
5. Udział przedstawicieli MRB w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – w punktach 

dotyczących spraw młodzieży oraz życia bursy. 

6. Udział MRB w rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych – współdecydowanie o losie 

wychowanków przekraczających regulamin oraz normy współżycia w grupie 

wychowawczej. 

7. Opracowanie planu pracy MRB, poszczególnych sekcji i grupy wychowawczej 

zgodnie z sugestiami wychowanków. 

8. Prowadzenie dokumentacji pracy sekcji MRB. 

9. Otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych. 
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cały rok 

 

22.09.2009 r. 

09.2009r. 
02 i 06.2009 r. 

 

stosownie do 

potrzeb 

 

10.2009 r. 

 

cały rok 

09 i 10.2009 r. 

 

Kultura fizyczna 

 

1. Propagowanie na terenie placówki sportu poprzez udział w organizowanych 

zajęciach sportowych: 
a. rozgrywki pomiędzy grupami wychowawczymi (koszykówka, siatkówka, 

piłka nożna, tenis) 

b. ćwiczenia na siłowni, 

c. Turniej tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Bursy 

d. turniej szachowy. 

2. Imprezy sportowe – turnieje sportowe z udziałem burs z Koła i Turku. 

 

Opiekun sekcji 

Wychowawcy 
 

 

 

 

 

Dyrektor, MRB 

 

Sekcja Sportowa 

MRB 
 

 

 

 

 

Sekcja Sportowa 

 

cały rok 

 
 

 

 

11-12.2009 r. 

 

02-04.2010 r. 

 



ZADANIA SPOSÓB  REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

OSOBA WSPÓŁODPO-

WIEDZIALNA 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI 

1 2 3 4 5 6 

Ochrona zdrowia  

i bezpieczeństwo.  

Utrwalanie 

nawyków 

higienicznych. 

 

1. Przeprowadzanie pogadanek dotyczących przepisów BHP. 

2. Bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. 
3. Zapewnienie wychowankom właściwych warunków sanitarno – higienicznych. 

4. Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, utrzymaniu higieny osobistej: 

- kontrola zabiegów higienicznych; 

- dbałość o estetykę i higienę spożywania posiłków, układanie jadłospisu; 

- organizowanie pogadanek na temat zdrowego stylu życia; 

- wykonywanie gazetek poświęconych zdrowiu i higienie osobistej. 

5. Dbałość o ład i porządek w pokojach, toalecie i stołówce. 

6. Przeprowadzenie konkursu czystości. 
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Profilaktyka 

uzależnień, walka z 

niedostosowaniami 

społecznymi 

 

1. Rozmowy z wychowankami dotyczące rozprzestrzeniania się takich zjawisk, jak: 

nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, anoreksja, bulimia. 

2. Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – akcje o charakterze 

informacyjnym (gazetki). 
3. Spotkania z przedstawicielami policji i prokuratury – pogadanki na temat agresji, 

narkomanii, lekomanii, itp. 

4. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez możliwość 

uczestnictwa w zajęciach sportowych: 

- w sali gimnastycznej,  

- w siłowni,  

- w sali tenisa stołowego,  

- na boisku. 

Wychowawcy 
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Wychowawcy 

 

Sekcja sportowa 

Wychowawcy 
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cały rok 

 
cyklicznie 

 

cały rok 

 

 

Współpraca  

z placówkami 

wspomagającymi 

rozwój 

wychowanków 

1. Utrzymywanie systematycznych kontaktów ze szkołami wychowanków. 

2. Współpraca z MDK i KDK w zakresie przygotowywania niektórych uroczystości 

oraz propozycji i ofert przedstawianych przez zaprzyjaźnioną placówkę. 

3. Spotkania z kulturą – wyjścia do galerii lub do kina. 

4. Współpraca z Muzeum Okręgowym w Gosławicach. 
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cyklicznie 

cyklicznie 

 

Uczenie się 

przestrzegania 

prawa  

i demokracji 

1. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami: 
a. władz miejskich, 

b. policji, 

c. prokuratury. 

2. Pogadanki na temat aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych 

i kulturalnych. 

3. Poszanowanie prawa, tolerancja wobec odmiennych przekonań, uszanowanie 

godności drugiego człowieka – pogadanki. 

4. Wolność słowa i wyrażanie swoich przekonań – pogadanki. 
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zgodnie z 
możliwościami 
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Przyjęto do realizacji w dniu ............................... 


