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KLASY I-III SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
 

1. Cel: Uczeń czuje się członkiem społeczności szkolnej.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wykonanie gazetek klasowych oraz pogadanki z 

uczniami na temat życia i twórczości Patrona Szkoły  rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  
1 września  Dyrektor Szkoły 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej*   
październik  Samorząd Uczniowski 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

ślubowania uczniów klasy pierwszej* październik 
Dyrektor Szkoły 

wychowawca klasy I  

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

uroczystości zakończenia roku szkolnego   
25 czerwca  Dyrektor Szkoły 

Dbałość o odpowiedni strój uczniów w dniach obchodów 

świąt szkolnych oraz wdrażanie wychowanków do 

odpowiedniego zachowania podczas szkolnych 

uroczystości 

rok szkolny 

Dyrektor Szkoły 

wychowawcy klas 

wszyscy nauczyciele 

Przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków wrzesień wychowawcy klas I-III 

Przypomnienie uczniom zadań dyżurnego klasowego  wrzesień wychowawcy klas I-III 

Zaangażowanie uczniów w wykonywanie klasowych 

dekoracji i gazetek ściennych  
rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego oraz 

wspieranie jego działalności  rok szkolny 
opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  

Wdrażanie szkolnego systemu kar i nagród oraz 

szkolnych regulaminów rok szkolny 
wszyscy nauczyciele oraz 

inni pracownicy szkoły 

 

2. Cel: Uczeń przyjmuje postawy prospołeczne – jest ofiarny, solidarny, altruistyczny, współpracuje w grupie. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Udział uczniów w akcji „Grosik”, organizowanej przez 

Bank Spółdzielczy  
listopad/grudzień mgr Anna Misiak 

Przeprowadzenie akcji „Plastikowa nakrętka” rok szkolny mgr Iwona Rosiek 

Włączanie uczniów w bieżące akcje wolontariackie 

 
rok szkolny  mgr Anna Misiak 

Przeprowadzenie pogadanki na temat budowania 

współpracy w zespole 
I półrocze wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzenie pogadanki na temat sytuacji osób 

starszych i sposobów okazywania im wsparcia oraz 

szacunku  
II półrocze wychowawcy klas I-III 

 

3. Cel: Uczeń nawiązuje i wzmacnia relacje koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne oraz inne relacje 

międzyludzkie.   

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Organizacja „Mikołajek”* 
grudzień 

Rada Rodziców 

wychowawcy klas I-III 

Organizacja klasowych wigilii*  
grudzień wychowawcy klas I-III 

Przygotowanie szkolnych Jasełek i wspólne śpiewanie 

kolęd* 
grudzień 

mgr Mariusz Pazdur 

s. Józefa Zubka  



- 2 - 

Szkolne obchody Walentynek* luty Samorząd Uczniowski 

Szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny* 
marzec 

wychowawcy klas I-III 

Samorząd Uczniowski 

Szkolne obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka* 
styczeń 

wychowawcy klas II-III 

wychowawcy klas IV-V 

Szkolne obchody Dnia Matki i Dnia Ojca* 
maj 

wychowawcy klas 0-I 

wychowawcy klas VI-VII 

Organizacja zabaw i zawodów sportowych w ramach 

obchodów Dnia Dziecka* 
czerwiec wychowawcy klas I-III 

Organizowanie wycieczek klasowych* II półrocze wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzanie zajęć integrujących grupę rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzenie pogadanki na temat sposobów 

rozwiązywania konfliktów 
II półrocze wychowawcy klas I-III 

Wpajanie uczniom zasad kultury osobistej i wdrażanie ich 

do poprawnego komunikowania się z innymi ludźmi 
na bieżąco 

wszyscy nauczyciele oraz 

inni pracownicy szkoły 

Przeprowadzenie pogadanki na temat zasad savoir-

vivre’u 
II półrocze wychowawcy klas I-III 

 

4. Cel: Uczeń ma poczucie tożsamości indywidualnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Przeprowadzenie lekcji przedmiotowych kształtujących 

postawy patriotyczne uczniów zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

cały rok 
nauczyciele przedmiotowcy 

wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzenie rozmów z dziećmi, które pomogą im w 

rozpoznaniu swych mocnych i słabych stron  
rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Działalność zespołu regionalnego 
rok szkolny 

mgr Halina Kaleta 

mgr Mariusz Pazdur 

Zorganizowanie szkolnego konkursu na ozdobę 

wielkanocną* 
kwiecień/marzec 

mgr Aneta Stawarz 

mgr Lidia Zoń 

Przeprowadzenie zajęć na temat polskich symboli 

narodowych oraz symboli Unii Europejskiej   
rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Wykonanie gazetek klasowych z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 
listopad wychowawcy klas I-III 

Udział w akademii z okazji Święta Narodowego 

Trzeciego Maja*  
kwiecień 

mgr Małgorzata Matykiewicz 

mgr Mariusz Pazdur 

Udekorowanie klas z okazji świąt: Bożego Narodzenia, 

Wielkiej Nocy  

grudzień 

marzec 
wychowawcy klas I-III 

 

 

5. Cel: Uczeń ma poczucie godności własnej i szanuje godność innych osób.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wypracowanie kontraktów klasowych z położeniem 

nacisku na zapisy dotyczące kultury słowa, w tym 

obowiązku reagowania uczniów na używanie 

wulgarnych słów przez kolegów/koleżanki, używania 

zwrotów grzecznościowych**  

wrzesień wychowawcy klas 

Wyeksponowanie w widocznych miejscach napisów ze 

zwrotami grzecznościowymi** I półrocze 
Rada Rodziców  

Samorząd Uczniowski  

Przeprowadzenie pogadanki z uczniami pod hasłem 

„Mam prawo być inny” 
II półrocze wychowawcy klas I-III 
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Nadzór nad uczniami, reagowanie na akty agresji i 

przemocy na bieżąco 

wszyscy pracownicy szkoły, 

a zwłaszcza nauczyciele 

pełniący dyżury 

Wyodrębnienie uczniów zagrożonych agresją/przemocą 

oraz sprawców agresji/przemocy i podejmowanie działań 

interwencyjnych 
na bieżąco nauczyciele klas I-III 

Przeprowadzenie w każdej klasie pogadanki z zakresu 

profilaktyki agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy** 

rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Pedagogizacja rodziców dotycząca problemu agresji i 

przemocy wśród dzieci, w tym agresji w Sieci**  
rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Przeprowadzenie rozmów z dziećmi mających na celu 

wskazanie sposobów radzenia sobie  z negatywnymi 

emocjami w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia 

rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dotyczącego 

problemu agresji i przemocy* 
II półrocze 

zespół do spraw 

wychowania i profilaktyki 

 

6. Cel: Uczeń wykazuje się kreatywnością, przedsiębiorczością, innowacyjnością. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Projektowanie makiet związanych z realizacją wybranych 

bloków tematycznych 
rok szkolny nauczyciele klas I-III 

Działalność samorządu uczniowskiego 
rok szkolny 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Stosowanie na lekcjach oraz na zajęciach kół 

przedmiotowych metod i form pracy pobudzających 

uczniów do aktywności: pracy w grupie*, pracy metodą 

projektu i innych  

rok szkolny nauczyciele klas I-III 

Przeprowadzanie ćwiczeń rozwijających wyobraźnię, 

twórcze myślenie 
rok szkolny nauczyciele klas I-III 

 

7. Cel: Uczeń określa kierunek dalszej edukacji. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Działania wynikające z realizacji programu 

doradztwa zawodowego rok szkolny 

wychowawcy klas 
 

koordynator ds. doradztwa 

zawodowego 

 

8. Cel: Uczeń dba o rozwój własnej osobowości, w tym o rozwój intelektualny, i świadomie uczestniczy w życiu 

kulturalnym. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wyróżnienie na forum poszczególnych klas 

uczniów, którzy solidnie wypełniali swoje 

obowiązki w okresie nauki zdalnej.**  

wrzesień wychowawcy klas 

Prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych  rok szkolny wszyscy nauczyciele 

Organizacja zajęć kół przedmiotowych  
rok szkolny 

nauczyciele wg planu pracy 

szkoły 

Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy 

z opanowaniem materiału nauczania 

rok szkolny 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne oraz zajęcia 

specjalistyczne wg planu 

pracy szkoły 

Przeprowadzenie w każdej klasie zajęć o tematyce „Moje 

zainteresowania” 
rok szkolny wychowawcy klas 
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Udział uczniów w akcjach promujących czytelnictwo 

organizowanych przez bibliotekę publiczną* 
rok szkolny mgr Aneta Stawarz  

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i 

artystycznych   rok szkolny 

nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursów wg 

planu pracy szkoły 

Organizowanie wyjazdów uczniów do teatru; 

organizowanie spektakli teatralnych na terenie szkoły* 
wiosna wychowawcy klas I-III 

Zaangażowanie uczniów w przygotowywanie akademii z 

okazji Święta Konstytucji 3 Maja*  
kwiecień 

mgr Małgorzata Matykiewicz 

mgr Mariusz Pazdur 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie szkolnych 

Jasełek*  
grudzień 

mgr Mariusz Pazdur 

s. Józefa Zubka 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie akademii z 

okazji święta Patrona Szkoły* 
luty mgr Dorota Podstawska 

Działalność zespołu regionalnego 
rok szkolny 

mgr Halina Kaleta 

mgr Mariusz Pazdur 

 

9. Cel: Uczeń przyjmuje postawy prozdrowotne i zachowuje się  w sposób bezpieczny dla siebie  i otoczenia. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Zapoznanie uczniów i rodziców w procedurami 

obowiązującymi na terenie szkoły w związku z 

epidemią COVID-19** 

1 wrzesień  
wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur  

obowiązujących na terenie szkoły w związku z 

epidemią COVID-19** 

rok szkolny 
wychowawcy i inni 

nauczyciele 

Wskazywanie wpływu ruchu i czynnego wypoczynku na 

zdrowie człowieka, prowadzenie zajęć i ćwiczeń 

ruchowych  

rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Wskazywanie uczniom korzyści wynikających z 

aktywnych form spędzania wolnego czasu  rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Zachęcanie uczniów do uprawiania różnych dyscyplin 

sportu i promowanie dbałości o zdrowie na lekcjach 

wychowania fizycznego  

rok szkolny nauczyciele klas I-III 

Pogadanka higienistki szkolnej w każdej klasie na 

wybrany temat z zakresu profilaktyki chorób  
rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Udział uczniów klasy I w projekcie „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 
wrzesień/październik wychowawca klasy I 

Zorganizowanie akcji „Życie zdrowe – owocowo-

jarzynowe”* 
październik 

Rada Rodziców 

Samorząd Uczniowski  

Udział w programie „Nie pal przy mnie, proszę!”* rok szkolny wychowawcy klas I-III 

Wyłanianie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

rodzinnej, mogącej wpłynąć negatywnie na ich stan 

zdrowia  
rok szkolny  

wychowawcy klas I-III 

Dyrektor Szkoły 

Organizacja dożywiania 

 
rok szkolny Dyrektor Szkoły 

Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat 

bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły 
II półrocze wychowawcy klas I-III 

Utrwalenie numerów telefonów alarmowych poprzez 

wykonanie plakatów 
kwiecień/maj wychowawcy klas I-III 

Pedagogizacja rodziców na temat ryzyka zagrożeń 

uzależnieniami od substancji psychoaktywnych** 
rok szkolny  wychowawcy klas I-III 

Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego korzystania z 

technologii komputerowych (niewłaściwe treści, 

rok szkolny  wychowawcy klas I-III 
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ochrona prywatności, cyberprzemoc, uzależnienie od 

gier i Internetu)**  

Przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat zagrożeń 

wynikających z korzystania z technologii 

komputerowych (niewłaściwe treści, ochrona 

prywatności, cyberprzemoc, uzależnienie od gier i 

Internetu)** 

rok szkolny  
wychowawcy klas I-III 

nauczyciel informatyki 

Stała kontrola pozytywnych i negatywnych zachowań 
uczniów  

na bieżąco nauczyciele klas I-III 

Czynne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie 
przerw  na bieżąco nauczyciele klas I-III 

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami na temat 
zasad bezpieczeństwa 

na bieżąco nauczyciele klas I-III 

Przeprowadzenie konkursu plastycznego  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
II półrocze wychowawcy klas I-III 

Wykonanie gazetki ściennej na temat bezpiecznego 

poruszania się po drodze 
I półrocze mgr Halina Kaleta 

Udział w akcji „Program w szkole” (mleko i owoce w 

szkole)* 
rok szkolny Dyrektor Szkoły 

Realizacja programu „Odblaskowa szkoła” rok szkolny wychowawcy klas I-III 

 

10. Cel: Uczeń przyjmuje postawę proekologiczną. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Prowadzenie zbiórki zużytych baterii rok szkolny mgr Danuta Słowikowska  

Prowadzenie zbiórki zużytych telefonów komórkowych   rok szkolny mgr Danuta Słowikowska 

Przypomnienie uczniom zasad dotyczących segregacji 

śmieci  
wrzesień/październik wychowawcy klas I-III 

Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”  

 

 
wrzesień/październik 

mgr Danuta Słowikowska 

wychowawcy klas 

 

* Zadania, których realizacja jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej  
** Zadania wynikające z rekomendacji do pracy na rok szkolny 2020/2021 
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KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

1. Cel: Uczeń czuje się członkiem społeczności szkolnej.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  
1 września  Dyrektor Szkoły 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – udział Pocztu 

Sztandarowego w szkolnych i lokalnych uroczystościach 
rok szkolny 

mgr Małgorzata Matykiewicz 

mgr Mariusz Pazdur  

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej*   
październik  Samorząd Uczniowski 

Wykonanie gazetek klasowych dotyczących życia i 

twórczości Patrona Szkoły oraz pogadanki w klasach 
luty samorządy klasowe 

Przygotowanie akademii z okazji Święta Patrona Szkoły* 
luty 

mgr Dorota Podstawska 

mgr Mariusz Pazdur 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

uroczystości pożegnania absolwentów szkoły* 
ostatni tydzień roku 

szkolnego 

Dyrektor Szkoły 

mgr Agata Kapera 

mgr Dorota Podstawska 

Wdrażanie szkolnego ceremoniału – organizacja 

uroczystości zakończenia roku szkolnego  
25 czerwca  

Dyrektor Szkoły 

wychowawcy klas 

Dbałość o odpowiedni strój uczniów w dniach obchodów 

świąt szkolnych oraz wdrażanie wychowanków do 

odpowiedniego zachowania podczas szkolnych 

uroczystości 

rok szkolny 

Dyrektor Szkoły 

wychowawcy klas 

i pozostali nauczyciele 

Przypomnienie uczniom ich praw o obowiązków wrzesień wychowawcy klas 

Przypomnienie zadań dyżurnego klasowego  wrzesień wychowawcy klas 

Samodzielne wykonywanie przez uczniów dekoracji i 

gazetek ściennych  
rok szkolny wychowawcy klas 

Zaznajomienie uczniów klasy IV z historią szkoły  rok szkolny wychowawca klasy IV 

Przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego oraz 

wspieranie jego działalności  
rok szkolny 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  

Wdrażanie szkolnego systemu kar i nagród oraz 

szkolnych regulaminów 
rok szkolny 

wszyscy nauczyciele oraz inni 

pracownicy szkoły 

 

2. Cel: Uczeń przyjmuje postawy prospołeczne – jest ofiarny, solidarny, altruistyczny, współpracuje w grupie. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Udział uczniów w akcji „Grosik”, organizowanej przez 

Bank Spółdzielczy  
listopad/grudzień mgr Anna Misiak 

Przeprowadzenie akcji „Plastikowa nakrętka” 

 
rok szkolny mgr Danuta Słowikowska  

Włączanie uczniów w bieżące akcje wolontariacie 

  
rok szkolny  mgr Anna Misiak 

Udział uczniów w zbiórce pieniędzy w ramach finału 

WOŚP* 
styczeń mgr Lidia Zoń 

Wykonanie przez uczniów gazetek ściennych/plakatów 

na temat problemów innych ludzi i akcji pomocowych   rok szkolny mgr Anna Misiak 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasach: V, 

VII na temat pomocy ludziom potrzebującym, 

wzmacniających empatię 

rok szkolny wychowawcy klas: V i VII  

Przeprowadzenie w klasie VI lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Wiek późny w życiu człowieka”  I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 
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Przeprowadzenie w klasie VI lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Empatia a pomoc potrzebującym”  I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie VI lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Osoba niepełnosprawna członkiem rodziny i 

społeczeństwa” 
I półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowania do 

życia w rodzinie „Wolontariat – dlaczego warto się 

zaangażować?” 
II półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

 

3. Cel: Uczeń nawiązuje i wzmacnia relacje koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne oraz inne relacje 

międzyludzkie.   

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Przygotowanie szkolnych Jasełek i wspólne śpiewanie 

kolęd* 
grudzień 

mgr Mariusz Pazdur 

s. Józefa Zubka  

Szkolne obchody Walentynek*  luty Samorząd Uczniowski 

Szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny*  marzec Samorząd Uczniowski 

Szkolne obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka*  
styczeń 

wychowawcy klas II-III 

wychowawcy klas IV-V 

Szkolne obchody Dnia Matki i Dnia Ojca* 
maj 

wychowawcy klas 0-I 

wychowawcy klas VI-VII 

Organizacja zabaw i zawodów sportowych w ramach 

obchodów Dnia Dziecka*  
czerwiec 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Organizacja wycieczek klasowych* II półrocze wychowawcy klas 

Przeprowadzanie na lekcjach wychowawczych w klasach 

IV, V, VI, VII zabaw integracyjnych  

 

rok szkolny 
wychowawcy klas: IV, V, 

VI, VII 

Przeprowadzenie w klasie IV lekcji wychowania do życia 

w rodzinie na temat funkcji rodziny oraz postaw jej 

członków wzmacniających rodzinne więzi 
II półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie VI lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Jaką rolę pełni komunikat ,Ja?” I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowania do 

życia w rodzinie dotyczących zasad właściwej 

komunikacji interpersonalnej, w tym postawy asertywnej 
II półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie VI na temat sposobów rozwiązywania 

konfliktów 
I półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie VII na temat zachowań i postaw sprzyjających 

rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie 
II półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie IV na 

temat cech kolegi i cech przyjaciela  
rok szkolny wychowawca klasy IV 

Przeprowadzenie w klasie IV lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Chcę być dobrym kolegą, dobrą koleżanką” II półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Czego oczekujemy od przyjaciół?” 
I półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Wpajanie uczniom zasad kultury osobistej i wdrażanie ich 

do poprawnego komunikowania się z innymi ludźmi 
na bieżąco 

wszyscy nauczyciele oraz 

inni pracownicy szkoły 
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Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie IV na temat zasad savoir-vivre’u II półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie VI na temat zasad savoir-vivre’u I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Wykonanie przez każdą klasę gazetki ściennej 

propagującej ideę Światowego Dnia Życzliwości  
I półrocze wychowawcy klas 

 

4. Cel: Uczeń ma poczucie tożsamości indywidualnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Przeprowadzenie lekcji przedmiotowych kształtujących 

postawy patriotyczne uczniów zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

cały rok 
nauczyciele przedmiotowcy 

wychowawcy  

Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych w klasach: 

IV, V i VI ćwiczeń/zabaw pomagających uczniom w 

rozpoznaniu swych mocnych i słabych stron  
rok szkolny wychowawcy klas: IV, V, VI 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowania do życia 

w rodzinie „Pozytywne i negatywne cechy charakteru”  I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Działalność zespołu regionalnego 
rok szkolny 

mgr Halina Kaleta 

mgr Mariusz Pazdur 

Udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych*  
styczeń 

mgr Mariusz Pazdur 

mgr Agata Kapera 

Zorganizowanie szkolnego konkursu na ozdobę 

wielkanocną  kwiecień/marzec 
mgr Aneta Stawarz 

mgr Lidia Zoń 

Zaznajamianie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami 

z historii regionu, Polski oraz Europy na lekcjach historii 

i wiedzy o społeczeństwie  
rok szkolny 

nauczyciele: historii i wiedzy 

o społeczeństwie 

Przeprowadzenie w klasie IV lekcji wychowawczej 

poszerzającej wiedzę uczniów na temat Narodowego 

Święta Trzeciego Maja  
rok szkolny wychowawca klasy IV 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowawczej 

poszerzającej wiedzę uczniów na temat Narodowego 

Święta Niepodległości  
rok szkolny wychowawca klasy V 

Zaznajamianie uczniów z dorobkiem kulturalnym 

regionu, Polski, Europy na lekcjach historii, plastyki, 

muzyki, języka polskiego  
rok szkolny 

nauczyciele: historii, muzyki, 

plastyki, języka polskiego 

Wykonanie gazetki ściennej z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości* 
listopad mgr Lidia Zoń 

Przygotowanie akademii z okazji Święta Narodowego 

Trzeciego Maja*  
kwiecień 

mgr Małgorzata Matykiewicz 

mgr Mariusz Pazdur 

Wykonanie gazetki ściennej z okazji Święta Narodowego 

Trzeciego Maja* 
kwiecień mgr Lidia Zoń 

Wykonanie przez każdą klasę gazetek ściennych z okazji 

świąt: Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy  
grudzień  

kwiecień 
wychowawcy klas 

 

5. Cel: Uczeń ma poczucie godności własnej i szanuje godność innych osób.  

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wypracowanie kontraktów klasowych z położeniem 

nacisku na zapisy dotyczące kultury słowa, w tym 

obowiązku reagowania uczniów na używanie 

wulgarnych słów przez kolegów/koleżanki, używania 

zwrotów grzecznościowych**  

wrzesień wychowawcy klas 
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Wyeksponowanie w widocznych miejscach napisów ze 

zwrotami grzecznościowymi** I półrocze 
Rada Rodziców  

Samorząd Uczniowski  

Wykonanie gazetki ściennej w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Tolerancji listopad Samorząd Uczniowski 

Przeprowadzenie w klasie IV lekcji wychowawczej 

„Mam prawo być inny” 
rok szkolny  wychowawca klasy IV 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowawczej na 

temat przejawów nietolerancji i granic tolerancji rok szkolny wychowawca klasy VII 

Nadzór nad uczniami, reagowanie na akty agresji i 

przemocy 

 
na bieżąco 

wszyscy pracownicy szkoły, 

a zwłaszcza nauczyciele 

pełniący dyżury 

Wyodrębnianie uczniów zagrożonych agresją/przemocą 

oraz sprawców agresji/przemocy i podejmowanie działań 

interwencyjnych 
na bieżąco wszyscy nauczyciele 

Poruszenie na lekcjach informatyki w klasach IV-VIII 

zagadnienia cyberprzemocy**  
rok szkolny nauczyciele informatyki 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowawczej na 

temat bezpieczeństwa w Sieci** 
rok szkolny wychowawca klasy V 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowawczej na 

temat zagrożeń wynikających z internetowego „hejtu”** 
rok szkolny wychowawca klasy VII 

Przeprowadzenie w klasie VIII lekcji wychowawczej 

na temat cyberprzemocy z położeniem nacisku na 

odpowiedzialność prawną sprawców i sposoby pomocy 

ofiarom**  

rok szkolny wychowawca klasy VIII 

Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców nt. zagrożeń 

wynikających z korzystania przez dzieci i młodzież z 

komputera, telefonów komórkowych, smartfonów** 

listopad wychowawcy klas 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie V na temat bezpiecznych sposobów radzenia 

sobie z uczuciem złości 

I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dotyczącego 

problemu agresji i przemocy* I półrocze 
zespół do spraw 

wychowania i profilaktyki 

Współpraca z instytucjami (Komisariatem Policji, sądem 

rodzinnym, kuratorami sądowymi) – wymiana informacji 

i podejmowanie działań interwencyjnych wobec 

sprawców i ofiar agresji/przemocy 

wg potrzeb 
wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

 

6. Cel: Uczeń wykazuje się kreatywnością, przedsiębiorczością, innowacyjnością. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Prowadzenie sklepiku szkolnego z udziałem uczniów* 

 
rok szkolny mgr Agata Kapera 

Działalność samorządu uczniowskiego 
rok szkolny 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Stosowanie na lekcjach oraz na zajęciach kół 

przedmiotowych metod i form pracy pobudzających 

uczniów do aktywności: pracy w grupie*, pracy metodą 

projektu i innych  

rok szkolny wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzanie na lekcjach wychowawczych ćwiczeń 

rozwijających wyobraźnię, twórcze myślenie rok szkolny wychowawcy klas 

 

7. Cel: Uczeń określa kierunek dalszej edukacji. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 
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Działania wynikające z realizacji programu 

doradztwa zawodowego rok szkolny 

wychowawcy klas 
 

koordynator ds. doradztwa 

zawodowego 

 

8. Cel: Uczeń dba o rozwój własnej osobowości, w tym o rozwój intelektualny, i świadomie uczestniczy w życiu 

kulturalnym. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Wyróżnienie na forum poszczególnych klas 

uczniów, którzy solidnie wypełniali swoje 

obowiązki w okresie nauki zdalnej.**  

wrzesień wychowawcy klas 

Prowadzenie lekcji przedmiotowych  rok szkolny wszyscy nauczyciele 

Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  
rok szkolny 

nauczyciele wg planu pracy 

szkoły 

Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy 

z opanowaniem materiału nauczania 

rok szkolny 

nauczyciele prowadzący 

zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne oraz zajęcia 

specjalistyczne wg planu 

pracy szkoły 

Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczej 

na temat zasad i metod efektywnego uczenia się 
rok szkolny wychowawcy klas 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowawczej na 

temat celów życiowych i uwarunkowań wpływających na 

ich realizację 
rok szkolny wychowawca klasy VII  

Realizacja planu działań szkolnej biblioteki  
rok szkolny mgr Aneta Stawarz  

Udział uczniów w akcjach promujących czytelnictwo 

organizowanych przez bibliotekę publiczną 
rok szkolny mgr Aneta Stawarz  

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej promującej 

czytelnictwo w klasie IV i w klasie VIII 
rok szkolny wychowawcy klas: IV i VIII 

Przeprowadzenie w klasie VI lekcji wychowawczej 

zachęcającej uczniów do uprawiania hobby  

 

rok szkolny wychowawca klasy VI 

Przeprowadzenie w klasie  VI lekcji wychowywania do 

życia w rodzinie na temat roli autorytetów 

 
I półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowywania do 

życia w rodzinie na temat wpływu telewizji i reklam na 

człowieka 

I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie w klasie VIII lekcji wychowawczej 

kształtującej krytycyzm wobec oferty środków 

społecznego przekazu, w tym reklam   
rok szkolny wychowawca klasy VIII 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i 

artystycznych  rok szkolny 

nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursów wg 

planu pracy szkoły 

Zorganizowanie wyjazdu uczniów do teatru*  wiosna mgr Dorota Podstawska 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie akademii z 

okazji Święta Konstytucji 3 Maja*  
kwiecień 

mgr Małgorzata Matykiewicz 

mgr Mariusz Pazdur 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie szkolnych 

Jasełek*  
grudzień 

mgr Mariusz Pazdur 

s. Józefa Zubka 

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie akademii z 

okazji święta Patrona Szkoły* 
luty mgr Dorota Podstawska 

Działalność zespołu regionalnego 
rok szkolny 

mgr Halina Kaleta 

mgr Mariusz Pazdur 



- 11 - 

Zorganizowanie wycieczki dla uczniów wyróżniających 

się w nauce i zachowaniu* 
maj/czerwiec Dyrektor Szkoły 

 

9. Cel: Uczeń przyjmuje postawy prozdrowotne i zachowuje się  w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Zapoznanie uczniów i rodziców w procedurami 

obowiązującymi na terenie szkoły w związku z 

epidemią COVID-19** 

1 wrzesień  
wychowawcy klas 

Dyrektor Szkoły 

Wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur  

obowiązujących na terenie szkoły w związku z 

epidemią COVID-19** 

rok szkolny 
wychowawcy i inni 

nauczyciele 

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole 

regulaminami (pracowni przedmiotowych, sali 

gimnastycznej i obiektów sportowych, biblioteki i 

czytelni, świetlicy, przywozu i odwozu uczniów), 

instrukcją przeciwpożarową 

wrzesień 

wychowawcy klas 
 

 opiekunowie pracowni  

i zajęć świetlicowych 
 

 opiekunowie dowozu 

Udział uczniów w konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego” 
marzec/kwiecień mgr Szymon Adamczyk 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowawczych 

poświęconych promowaniu zdrowego stylu życia 

(odżywianie, sport, wypoczynek) 

rok szkolny wychowawca klasy VII 

Przeprowadzenie w klasie VIII lekcji wychowawczej na 

temat metod radzenia sobie ze stresem 
rok szkolny wychowawca klasy VIII 

Przeprowadzenie w klasie V lekcji wychowania do życia 

w rodzinie dotyczącej aktywnych form spędzania 

wolnego czasu  
I półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych zachęcających do 

uprawiania sportu* rok szkolny 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Uprawianie przez uczniów ćwiczeń fizycznych,  różnych 

dyscyplin sportu i promowanie dbałości o zdrowie na 

lekcjach wychowania fizycznego  

rok szkolny 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Pogadanka higienistki szkolnej w każdej klasie na 

wybrany temat z zakresu profilaktyki chorób  
rok szkolny wychowawcy klas 

Przeprowadzenie lekcji przyrody w klasie V z zakresu 

promocji zdrowia 
I półrocze nauczyciel przyrody 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w rodzinie 

w klasie V i w klasie VI na temat przemian organizmu 

charakterystycznych dla okresu dojrzewania oraz zasad 

higieny 

I półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Zorganizowanie akcji „Życie zdrowe – owocowo-

jarzynowe”* październik 
Rada Rodziców 

Samorząd Uczniowski  

Wyłanianie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

rodzinnej, mogącej wpłynąć negatywnie na ich stan 

zdrowia, zagrażających ich bezpieczeństwu   
rok szkolny  

wychowawcy klas 
 

Dyrektor Szkoły 

Współpraca z instytucjami (Komisariatem Policji, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sądem 

rodzinnym, kuratorami sądowymi) – wymiana informacji 

i podejmowanie działań interwencyjnych  

wg potrzeb 
wychowawcy klas 

 

Dyrektor Szkoły 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów i 

ewentualne dochodzenie przyczyn słabej frekwencji  
rok szkolny wychowawcy klas 

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych 

uczniów  
na bieżąco wszyscy nauczyciele 

Czynne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie 

przerw  
na bieżąco wszyscy nauczyciele 
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Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami 
na bieżąco wszyscy nauczyciele 

Organizacja dożywiania początek roku 

szkolnego 
Dyrektor Szkoły 

Realizacja w klasie IV zajęć z zakresu wychowania 

komunikacyjnego  
rok szkolny nauczyciel techniki 

Przygotowanie uczniów do egzaminu kwalifikującego do 

uzyskania karty rowerowej i zorganizowanie egzaminu  
maj/czerwiec mgr Szymon Adamczyk 

Przeprowadzenie w klasach:  VI, VII, VIII lekcji 

wychowawczej na temat zagrożeń związanych z 

sięganiem po narkotyki i dopalacze** 
marzec 

wychowawcy klas: VI, VII, 

VIII 

Wykonanie szkolnej gazetki ściennej z zakresu 

profilaktyki antynikotynowej** 
styczeń Samorząd Uczniowski 

Pedagogizacja rodziców na temat ryzyka zagrożeń 

uzależnieniami od substancji psychoaktywnych** 
rok szkolny  wychowawcy klas 

Pedagogizacja rodziców wszystkich klas na temat 

zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z 

technologii komputerowych (niewłaściwe treści, 

ochrona prywatności, cyberprzemoc, uzależnienie od 

gier i Internetu)**  

rok szkolny  wychowawcy klas 

Przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat zagrożeń 

wynikających z korzystania z technologii 

komputerowych (niewłaściwe treści, ochrona 

prywatności, cyberprzemoc, uzależnienie od gier i 

Internetu)** 

rok szkolny  
wychowawcy klas 

nauczyciel informatyki 

Wykonanie i wystawa plakatów z zakresu profilaktyki 

uzależnień** 
II półrocze nauczyciel plastyki 

Przeprowadzenie lekcji biologii w klasie VII                    

z zakresu promocji zdrowia 
II półrocze nauczyciel biologii 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji wychowania do 

życia w rodzinie na temat pokonywania trudności 

związanych z adolescencją 
II półrocze 

nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w 

rodzinie w klasie VII z zakresu promocji zdrowia 

(anoreksja i bulimia, uzależnienia)** 

II półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

Przeprowadzenie lekcji wychowania do życia w 

rodzinie w klasie VIII z zakresu promocji zdrowia 

(czynniki zagrażające płodności, zdrowie kobiety w 

ciąży i jej dziecka, AIDS i inne choroby przenoszone 

drogą płciową)** 

II półrocze 
nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie 

 

10. Cel: Uczeń przyjmuje postawę proekologiczną. 

Działanie Termin realizacji Odpowiedzialni 

Prowadzenie zbiórki zużytych baterii rok szkolny mgr Danuta Słowikowska  

Prowadzenie zbiórki zużytych telefonów komórkowych   rok szkolny mgr Danuta Słowikowska 

Przypomnienie uczniom zasad dotyczących segregacji 

śmieci  
wrzesień/październik wychowawcy klas 

Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”  wrzesień/październik mgr Danuta Słowikowska  

Poruszenie tematyki ekologicznej na lekcjach przyrody w 

klasie IV 
rok szkolny  nauczyciel przyrody 

Przeprowadzenie w klasie VII lekcji geografii na temat 

parków narodowych 
rok szkolny nauczyciel geografii 

 

* Zadania, których realizacja jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej  
** Zadania wynikające z rekomendacji do pracy na rok szkolny 2020/2021 
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