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PLAN 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY 

 

Rok szkolny 2020/2021 
 

 
  



Realizując ogólne założenia programu wychowawczego szkoły, biorąc pod uwagę wnioski i propozycje z minionego 

roku szkolnego oraz uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa w r. szk. 2020/2021, w bieżącym roku szkolnym 

za priorytetowe uważamy działania umożliwiające osiągnięcie następujących celów: 

1. Profilaktyka uzależnień  

2. Promowanie zdrowego stylu życia  

3. Przyjazna i bezpieczna szkoła 

4. Wychowanie do wartości 

5. Więcej kultury 

6. Wspieranie talentów i rozwijanie pasji   

7. Wychowanie dla przyszłości 

 

 

  



cel:   PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 
 

ZADANIE 

 

 

METODY 

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Przekazywanie i utrwalanie wiedzy 

dotyczącej zagadnień związanych z 

korzystaniem z telefonu i zasobów 

Internetu. 

 

Zapoznanie uczniów z różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi- 

przeprowadzenie lekcji wych. w kl. V-VIII nt. „Uzależnienie od 

gier i mediów społecznościowych”.  

 

III 2021  Wychowawcy klas  

 

Uświadamianie rodziców o szkodliwości nadmiernego korzystania z 

komputera i telefonu przez uczniów w domu- pedagogizacja. 

I 2021 Wychowawcy kl. IV- VIII 

Pedagog szkolny 

2.Uświadamianie uczniom zagrożeń 

dla zdrowia wynikających z palenia 

papierosów, używania alkoholu i 

narkotyków. 

   

Lekcje wychowawcze w kl. IV-VIII nt. „Świat bez nałogów- 

przyczyny i skutki używania środków uzależniających”. 

 

XI 2020  

 

Wychowawcy klas IV-VIII 

 

Realizacja programu dla uczniów klas pierwszych „Nie pal przy 

mnie, proszę”. 

 

Wg planu pracy 

pedagoga 

 

Pedagog szkolny 

 

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla kl. V-VII „Stop 

uzależnieniom”. 

 

V 2021 Pedagog szkolny 

E. Moniak 



Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczo- profilaktycznych z 

uczniami. 

 

Wg potrzeb 

 

Pedagog szkolny 

3. 

Współpraca z instytucjami 

wyspecjalizowanymi w zapobieganiu 

uzależnieniom oraz wykorzystywanie 

przygotowanych przez nie ofert 

Spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Warsztaty w klasach VII i VIII. 

Wg potrzeb i 

możliwości 

 

Pedagog szkolny 

Stała praca wychowawcza z uczniami ze środowisk zagrożonych 

uzależnieniami. 

 

 

Realizacja w klasach IV programu profilaktyki palenia 

rekomendowanego przez Sanepid - „ Bieg po zdrowie”. 

 

 

Cały rok szkolny 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy klas IV 

 

 
  



cel:   PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 

 

ZADANIE 

 

 

METODY 

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Dostarczanie uczniom informacji nt. 

zasad prawidłowego odżywiania się. 

   

Prezentacja właściwości odżywczych owoców i warzyw w kl. I-III. 

 

Zgodnie z treściami 

programowymi 

 

Wychowawcy kl. I-III 

 

Odżywianie, sposób przygotowania i spożywania posiłków, a 

zdrowie. Bulimia i anoreksja. 

X 2020 Wychowawcy klas IV-VIII 

Realizacja w klasach I Programu „ Dobrze Jemy ze Szkołą na 

Widelcu”. 

 

Cały rok szkolny M. Goryl 

Akcje, kampanie na temat zdrowego odżywiania kierowane do 

uczniów i rodziców, organizowane przez Zespół ds. promocji 

zdrowia. 

Zgodnie z 

harmonogramem 

pracy zespołu 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

Udział w programach „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Cały rok szkolny 

 

Dyrektor 

Intendentka 

2. 

Kształtowanie nawyku dbałości o 

zdrowie 

Udział młodzieży w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Cały rok szkolny 

 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Organizacja rozgrywek i turniejów sportowych. Cały rok szkolny Wychowawcy kl. I-III 



  Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Udział w akcjach organizowanych przez zespół ds. promocji 

zdrowia. 

Wg harmonogramu 

pracy zespołu 

 

T. Szetela 

Spotkania z higienistką – profilaktyka stomatologiczna i 

poszerzanie wiedzy na temat higieny osobistej. 

 

Wg planu pracy 

higienistki 

Higienistka szkolna 

 

Lekcja wychowawcza na temat zasad higieny w czasie epidemii 

(prawidłowe mycie rąk, zakładanie maseczki, postępowanie w 

przypadku niepokojących objawów chorobowych). 

IX 2020 Wychowawcy klas I- VIII 

Tematyczne gazetki ścienne. Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy klas, zespół 

promocji zdrowia 

 

3. 

Działalność turystyczno-

krajoznawcza 

Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku poprzez-wycieczki 

krajoznawcze, integracyjne, na ścieżki ekologiczne,  do  

gospodarstw agroturystycznych, rajdy, itp. 

 

Wg inicjatywy 

nauczycieli 

Wszyscy nauczyciele 

Organizacja sportowych zajęć rozwijających w kl. 6,7 i 8. Cały rok szkolny Malwina Dostych 

+ 

  



cel:  PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA 
 

ZADANIE 
 

 

METODY 

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Uświadamianie konieczności 

bezpiecznego zachowania się w 

szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania 

procedur zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID-19 

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w czasie lekcji i 

przerw w okresie pandemii. 

 

IX 2020  

Wszyscy nauczyciele 

Zapoznanie z regulaminem korzystania z szatni, szatni wf., 

stołówki szkolnej, biblioteki oraz  świetlicy w okresie pandemii. 

 

IX 2020 

 

Wszyscy pracownicy szkoły 

Edukacja uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań podczas 

wycieczek i zorganizowanych wyjść w okresie pandemii. 

Wg potrzeb 

 

Wszyscy nauczyciele 

2. 

Podejmowanie działań 

zmierzających do podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa 

uczniów 

Wyeksponowanie  na korytarzach szkolnych oraz w salach 

lekcyjnych materiałów informacyjnych przygotowanych przez 

MEN - „10 zasad dla ucznia” „Wskazówki dla rodzica”. 

IX 2020 Wszyscy nauczyciele 

Przekazywanie przez szkolny radiowęzeł informacji związanych z 

bezpieczeństwem uczniów w zależności od zaistniałych potrzeb 

wychowawczych. 

Wg potrzeb 

 

Dyrekcja szkoły 

Opracowanie i zamieszczenie na stronie www. szkoły Procedur 

zapewniających bezpieczeństwo w okresie pandemii COVID-19. 

IX 2020 Zespół zadaniowy 

Zamieszczanie na stronie www. szkoły komunikatów 

dotyczących aktualnej sytuacji pandemicznej w szkole. 

Cały rok szkolny Dyrekcja szkoły 

Zajęcia poświęcone funkcjonowaniu uczniów w szkole w okresie 

pandemii. 

Wg potrzeb 

 

Wszyscy nauczyciele 

Konkurs plastyczny „Nie daj się koronawirusowi” X/XI 2020 E. Moniak 

Wychowawcy klas IIIabc 

Kontynuacja realizacji projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa”: 

 

Cały rok szkolny E. Kalemba 

Realizacja programów „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Policja 

nie tylko dzieciom”, „”Bezpieczna droga do szkoły. 

I półrocze Wychowawcy klas I-III 

 

Lekcje na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego ze 

szczególnym uwzględnieniem ferii i wakacji. 

 

I, VI oraz wg potrzeb 

 

Wychowawcy klas 

 



Kontrolowanie zachowania uczniów w innych niż klasa 

pomieszczeniach szkolnych. 

Cały rok szkolny 

 

Dyżurujący nauczyciele 

 

3.  

Kształtowanie właściwych 

zachowań w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu i życiu 

Uczenie właściwego zachowania się w niebezpiecznych 

sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

 

Wg planu 

 

Wszyscy nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

 

4. 

Zapobieganie wagarom 

Kontrolowanie przez nauczycieli obecności uczniów na zajęciach 

szkolnych. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów 

opuszczających zajęcia szkolne. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat praw ucznia 

oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

IX 2020 Wychowawcy klas IV-VIII 

5. 

Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych i zajęciach z informatyki 

na temat odpowiedzialnego korzystania z mediów 

społecznościowych oraz skutków cyberprzemocy. 

 

Zgodnie z treściami 

programowymi 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

informatyki 

Opracowanie klasowych zasad pracy on-line na wypadek 

zdalnego nauczania 

IX 2020 Wychowawcy klas, nauczyciele 

informatyki 

Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

11 II 2021 Wychowawcy klas, nauczyciele 

informatyki 

6. 

Minimalizowanie zjawisk 

przemocy i agresji wśród 

uczniów 

Prowadzenie obserwacji zachowania uczniów. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Rozmowy z rodzicami uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

 

Według potrzeb Dyrektor szkoły, wychowawcy 

klas, pedagog szkolny 

Praca psychologiczno-pedagogiczna z uczniami stwarzającymi 

problemy wychowawcze. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy klas, pedagog 

szkolny 

Przeprowadzenie lekcji wych. w kl. IV-VIII na temat 

przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej. 

Wg planu Wychowawcy klas IV-VIII, 

pedagog szkolny 



Zajęcia dla kl.I-III poświęcone agresji słownej i fizycznej Zgodnie z treściami 

programowymi 

Wychowawcy klas I-III 

Udział młodzieży w warsztatach terapeutycznych. 

 

Według potrzeb Pedagog szkolny 

Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi 

instytucjami wspomagającym i  rodziców i uczniów  zagrożonych 

niedostosowaniem.   

Cały rok szkolny 

 

Pedagog szkolny 

 

cel:  WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 

 
 

ZADANIE 
 

 

METODY 

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Budowanie u uczniów poczucia 

świadomości narodowej, 

potrzeby poznawania ojczystej 

historii i tradycji. 

Uroczyste obchodzenie świąt i rocznic państwowych, 

organizowanie uroczystych akademii, apeli. 

 

Wg kalendarza imprez 

szkolnych 

Zgodnie z kalendarzem 

imprez szkolnych 

Dbałość o odpowiedni strój i zachowanie na uroczystościach 

szkolnych (obowiązkowy strój galowy). 

 

Wg kalendarza imprez 

szkolnych 

 (zależnie od sytuacji 

epidemiologicznej) 

Wszyscy nauczyciele 

Budzenie szacunku dla polskich symboli narodowych (właściwa 

postawa podczas hymnu, świętowanie Dnia Flagi) 

 

Wg kalendarza imprez 

szkolnych 

Wszyscy nauczyciele 

2.  

Upowszechnianie wiedzy na 

temat polskiej historii, kultury, 

a także walorów 

przyrodniczych, 

krajobrazowych oraz osiągnięć 

gospodarczych naszego kraju i 

regionu 
 

Organizowanie i branie udziału w konkursach o tematyce 

historycznej. 

 

Zgodnie z regulaminem 

konkursów 

Wg inicjatywy nauczycieli 

Przygotowanie gazetek tematycznych. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych i 

środowiskowych. 

 

Wg kalendarza imprez 

(zależnie od sytuacji 

epidemiologicznej) 

Zgodnie z kalendarzem 

imprez szkolnych 

Udział w lekcjach muzealnych. 

 

Zgodnie z treściami 

programowymi 

 

Nauczyciele historii, 

wychowawcy klas I-III 



 

Organizacja lekcji z pracownikami IPN. Wg planu K. Ponulak 

3.  

Kształtowanie postawy 

patriotyzmu wobec dużej i 

małej ojczyzny. 

Poznawanie i odwiedzanie miejsc pamięci w Krasnem. 

 

Okazjonalnie Wszyscy nauczyciele 

Szkolna akcja „Spotkania z poezją patriotyczną” w ramach 

uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. 

XI 2020 

 

Wszyscy wychowawcy 

Współpraca z instytucjami samorządowymi, GOKiB, oraz  

parafią. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Szkolna akcja z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

„Biało-czerwona szkoła”  

Koniec IV 2021 Wszyscy wychowawcy 

Organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc w regionie. 

 

Wg inicjatywy nauczycieli 

 

Kierownicy wycieczek 

4. 

Kształtowanie postaw  

i respektowanie norm 

społecznych panujących  

w szkole 

Wdrożenie uczniów do dbałości o swoją salę lekcyjną (w związku 

z przypisaniem na stałe do wyznaczonych sal) poprzez szkolny 

konkurs „Sala z klasą”.  

X 2020 Wszyscy wychowawcy 

Szkolny konkurs „Wchodzimy cicho do sali”. II 2021 

 

Wszyscy nauczyciele 

5. 

Przybliżanie postaw i zachowań 

wybranych autorytetów 

moralnych 

Przybliżanie uczniom m. in. postaci wybitnych Polaków, twórców 

kultury, pozytywnych bohaterów książkowych. 

 

Zgodnie z treściami 

programowymi 

Wszyscy nauczyciele 

Przybliżenie postaci patrona szkoły. 

 

II 2021 Wyznaczeni nauczyciele 

Działania związane z Patronami Roku 2020 i 2010. Wg harmonogramu 

obchodów 

 

Wyznaczeni nauczyciele 

6.  

Kształtowanie aktywnej 

postawy obywatelskiej. 

Przygotowywanie uczniów do czynnego udziału w życiu 

politycznym i społecznym, poprzez udział w głosowaniach 

(wybór samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego) 

oraz  aktywną  w  nich działalność. 

 

IX 2020 Wychowawcy klas, 

opiekunowie SU 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych  i innych zajęciach 

dotyczące praw  i obowiązków ucznia oraz młodego obywatela. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Zaangażowanie uczniów w różnorodne wydarzenia związane 

 z życiem klasy i szkoły. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 



7.  

Kształtowanie i rozwijanie 

postawy zaangażowania w życie 

społeczne, wzmacnianie wśród 

uczniów więzi ze szkołą oraz 

społecznością lokalną. 

Prowadzenie Kroniki Szkoły. Cały rok szkolny M. Goryl 

Działalność SU. 

 

Cały rok szkolny J. Dziedzińska, J. Łoziński, 

W. Kuśper 

Redagowanie gazetki szkolnej. 

 

Cały rok szkolny D. Rudnicka 

Prezentowanie dorobku uczniów (występy artystyczne, rozgrywki 

sportowe, konkursy szkolne i pozaszkolne). 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Organizacja imprez w gronie klasowym. Według harmonogramu 

 

Wychowawcy 

Propagowanie wydarzeń szkolnych w lokalnej prasie. 

 

Okazjonalnie  Wyznaczeni nauczyciele 

Udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach 

szkolnych i lokalnych. 

 

Okazjonalnie SU 

8. 

Wspieranie działalności 

wolontarystycznej 

Koordynowanie akcji charytatywnych w szkole. 

 

Według harmonogramu Szkolne Koło 

Wolontariatu, Koło 

Misyjne, SU 

Organizacja akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Według harmonogramu Szkolne Koło 

Wolontariatu, Koło 

Misyjne, SU 

9. 

Edukacja europejska 

Konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych 

 

Zgodnie z regulaminem 

konkursu 

Nauczyciele jęz. obcych 

10.  

Edukacja ekologiczna 

Prowadzenie zajęć poświęconych ochronie środowiska. Zgodnie z treściami 

programowymi 

 

Nauczyciele przyrody, 

wychowawcy kl. I-III 

Prowadzenie szkolnej zbiórki surowców wtórnych. Cały rok szkolny J. Ciupak, wychowawcy kl. 

I-VIII 

Przeprowadzanie akcji promujących ochronę środowiska. 

„Sprzątanie Świata 2020” 

IX 2020 Wyznaczeni nauczyciele 

 

Organizacja i udział w konkursach poświęconych ekologii. Zgodnie z regulaminem 

konkursów 

 

Chętni nauczyciele 

Przeprowadzenie akcji „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. XI 2020 – II 2021 Wyznaczeni nauczyciele 

Współpraca  z organizacjami ekologicznymi. Cały rok szkolny J. Ciupak 



 

 

 

cel:  WIĘCEJ KULTURY 

 
 

ZADANIE 
 

 

METODY 

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Współpraca z instytucjami 

kulturalnymi 

Zdobywanie i przedstawianie informacji na temat wydarzeń 

kulturalnych w regionie. 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele kl. I-III i 

przedmiotów 

humanistycznych 

Udział w wydarzeniach kulturalnych w regionie. 

 

Cały rok szkolny 

(w zależności od 

sytuacji 

epidemiologicznej) 

Wszyscy nauczyciele 

Systematyczna współpraca z GOKiB w Krasnem oraz 

instytucjami kultury w regionie. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

2. 

Uczestnictwo młodzieży 

w kulturze 

 

Przygotowanie do odbioru kultury: udział w spektaklach  

teatralnych, seansach filmowych, koncertach, oraz edukacja 

muzyczna, muzealna, filmowa i teatralna. 

 

Cały rok szkolny 

(w zależności od 

sytuacji 

epidemiologicznej) 

Wszyscy nauczyciele 

Tworzenie warunków do aktywności twórczej uczniów: udział w 

konkursach i warsztatach artystycznych, itp.  

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

3.  

Przestrzeganie zasad 

poprawnego zachowania się 

w miejscach publicznych 

Pogadanki i rozmowy dotyczące zachowania w miejscach 

publicznych. 

 

 

Wg potrzeb Wszyscy nauczyciele 

Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek. przed każdym wyjazdem 

(w zależności od 

Wychowawcy klas 

 



sytuacji 

epidemiologicznej) 

 

4. 

Wpajanie zasad savoir-vivre`u 

Pogadanki i konkursy na temat zasad savoir-vivre`u. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Przypomnienie zasad korzystania w szkole z telefonów 

komórkowych. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Przeprowadzenie lekcji wych. nt. „Kultura w sieci i w realu”. 

 

IV 2021 Wychowawcy klas IV-VIII 

 

Zajęcia poświęcone zasadom dobrego wychowania. Zgodnie z treściami 

programowymi 

Wychowawcy kl. I-III 

5. 

Dbałość o kulturę słowa, 

odpowiedzialność za słowa 

Rozmowy, pogadanki dla kl. I-III na temat sposobu reagowania 

na przejawy wulgarnych zachowań.  

 

Wg potrzeb Wychowawcy kl. I-III 

Lekcje wych. „Stop wulgaryzmom”. 

 

XI 2020 Wychowawcy kl. IV-VIII 

Przypominanie zasad kibicowania na zawodach. Okazjonalnie Wychowawcy klas, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

Rozmowy, pogadanki dotyczące obgadywania, plotkowania. 

 

Wg potrzeb Wychowawcy klas 

 

Rozmowy na zajęciach komputerowych o odpowiedzialności za 

słowa w sieci. 

 

Zgodnie z treściami 

programowymi 

Nauczyciele prowadzący 

zajęcia komputerowe 

6. 

Promowanie czytelnictwa 

Działania podejmowane przez nauczycieli bibliotekarzy w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 

2014-2020 i ujęte w planach pracy bibliotek. 

 

Wg planu pracy 

biblioteki 

Nauczyciele bibliotekarze 

 

Organizacja imprez czytelniczych. Wg harmonogramu Nauczyciele bibliotekarze, 

wychowawcy kl. I-III 

 

Udział w akcjach propagujących czytelnictwo. 

 

Cały rok szkolny 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, poloniści i 

bibliotekarze. 



Przeprowadzenie lekcji wych. nt. „Książki na całe życie”. V 2021 Wychowawcy kl. IV-VIII 

 

cel:  WSPIERANIE TALENTÓW I ROZWIJANIE PASJI   

  
 

ZADANIE 

 

 

 

METODY 

 

 

 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Zachęcanie i stwarzanie 

warunków do rozwijania pasji i 

zainteresowań uczniów 

 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach 

przedmiotowych, kołach zainteresowań. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, akcjach 

społecznych. 

  

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

Realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Cały rok szkolny 

 

Autorzy programów autorskich  

i innowacji 

 

Prezentacja wyników pracy twórczej uczniów: wystawy 

pokonkursowe w szkole, informacje na stronie internetowej 

szkoły. 

Cały rok szkolny 

 

Organizatorzy konkursów,  

K. Bysiewicz 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

   

Okazjonalnie Wicedyrektor szkoły, chętni 

nauczyciele 

Indywidualizacja pracy na lekcji. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

2. 

Współdziałanie ze 

środowiskiem lokalnymi i 

Działalność na terenie szkoły instytucji zewnętrznych 

prowadzących zajęcia dla zainteresowanych uczniów. 

 

Cały rok szkolny 

 

Dyrektor szkoły 



instytucjami w zakresie pracy z 

uczniem zdolnym 

Organizacja wyjazdów na zajęcia organizowane przez ośrodki 

edukacyjne z regionu (zależnie od aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej). 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

  



cel:  WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI 

 
 

ZADANIE 

 

 

METODY  

 

TERMINY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Zapoznanie młodzieży 

i rodziców z prawnymi 

i edukacyjnymi wymogami 

egzaminacyjnymi 

Poinformowanie uczniów klas ósmych oraz ich rodziców na 

spotkaniu z rodzicami o wymaganiach egzaminacyjnych.  

 

Wrzesień / 

październik 2020 

Wychowawcy klas ósmych 

Dyrektor szkoły 

 

Zachęcanie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej 

i odpowiednich czasopism oraz stron internetowych. 

 

 

Cały rok szkolny Nauczyciele bibliotekarze 

2. 

Rozwijanie u uczniów 

umiejętności uczenia się 

Uczenie systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności 

oraz rzetelnego podejścia do obowiązku nauki szkolnej min. 

poprzez stosowanie jednolitego frontu oddziaływań 

wychowawczych, wskazywanie uczniom sposobów skutecznego i 

efektywnego uczenia się. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Lekcja wychowawcza:  „Życie w czasie pandemii”. 

 

X 2020 Wszyscy nauczyciele 

Lekcja wychowawcza: „Techniki zapamiętywania – TAK zdam!”. XII 2020 Wychowawcy kl. IV-VIII 

 

Lekcja wychowawcza:  „Stres?- są na to sposoby!” 

 

III 2021 Wychowawcy klas VIII 

Stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu wszystkim uczniom, 

niezależnie od możliwości psychofizycznych. 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- 

organizacja zespołów korekcyjno- kompensacyjnych i 

dydaktyczno- wyrównawczych. 

IX 2020 Nauczyciele 

Pedagog 

Wicedyrektor 

3. 

Zapoznanie uczniów i rodziców 

z ofertami szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

Zbieranie informacji o szkołach i ich ofercie edukacyjnej. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy klas ósmych 

Dyrektor szkoły 

4. 

 

Preorientacja zawodowa 

Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. 

 

Cały rok szkolny J. Bereś 

Działania na lekcjach wszystkich nauczycieli. Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 



  

 

 

 

5. 

Nauka korzystania z 

technologii cyfrowych. 

 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych- 

zajęcia praktyczne dla uczniów. 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Nauczyciele informatyki  

Zachęcanie uczniów do przygotowywania referatów  

 z wykorzystaniem  różnych źródeł informacji. Prowadzenie debat 

na różne kontrowersyjne tematy, uczenie sztuki dyskusji i 

formułowania argumentów. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

6. Promowanie nauk ścisłych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kompetencji matematycznych 

 

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych/ 

Zgodnie z 

regulaminem 

konkursów 

 

Nauczyciele przedmiotów 

ścisłych. 

Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”. Cały rok szkolny 

 

Nauczyciele matematyki 

7. 

Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności 

uczniów. 

Realizacja projektu „Szkoła przyszłości”. IX-X 2020 

 

Nauczyciele przedmiotów 

ścisłych 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Praca na lekcjach metodą projektu oraz metodami aktywnymi. 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Prezentowanie przez ucznia swojej pracy na forum grupy, klasy, 

szkoły. 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

Wspólne podejmowanie decyzji odnośnie terminu i przebiegu 

imprez klasowych oraz osób odpowiedzialnych za ich organizację 

 

Wg planu pracy 

wychowawcy 

Wychowawcy klas 

 


