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Priorytet: 
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
 Cele: 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkolnym i pozaszkolnym, realizując swoje 
pasje i zainteresowania 

2. Wychowankowie znają i respektują właściwe normy społeczne. 
3. Konsekwentnie kształtowana jest postawa szacunku do wartości patriotycznych  

i regionalnych. 
4. Zespół Edukacyjny swoimi działaniami skutecznie dba o właściwy stan 

bezpieczeństwa dzieci  
5. ZE intensyfikuje współpracę ze środowiskiem rodziców.  
6. Świetlica, jako integralna część placówki, wspomaga i uzupełnia jej pracę we 

wszystkich obszarach (opieki, wychowania, dydaktyki, profilaktyki, działań 
korekcyjno-kompensacyjnych). 

7.    Zapobieganie cyberprzemocy wśród uczniów.  Nauka odpowiedzialnego korzystania  
      z mediów społecznościowych, telefonów komórkowych oraz innych nośników     
      cyfrowych Potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych. 
8. Uczniowie zapoznaje się z możliwymi ścieżkami rozwoju zawodowego. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

Wspieranie 
rozwoju młodego 
człowieka 

1. Działalność kół zainteresowań, m.in.  
fotograficzno-filmowe, teatralne, 
wokalne, dziennikarskie i inne oraz 
udział uczniów w zajęciach 
dodatkowych 

 

Nauczyciele 
prowadzący 

poszczególne 
zajęcia (koła) 

Zgodnie z 
harmonogramem 

zajęć dodatkowych 

 2. Udział uczniów w projektach 
edukacyjnych  

Nauczyciele 
prowadzący 

poszczególne 
zajęcia (koła 

Zgodnie z 
harmonogramem 

zajęć dodatkowych 

 3. Udział uczniów  w występach 
teatralnych i tanecznych podczas imprez 
szkolnych i pozaszkolnych 

K. Konsur 
W. Łuczak 

Zgodnie z 
harmonogramem  

4. Udział uczniów w różnego rodzaju 
konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych i innych  na szczeblu 
szkolnym i pozaszkolnym  

n-le przedmiotów 
świetlica szkolna 

Cały rok szkolny 
Zgodnie z potrzebami 

5. Prowadzenie zajęć godzin 
wychowawczych dotyczących 
budowania poczucia wartości 
 w dziecku, odkrywania w nim jego 
zainteresowań i uzdolnień, mocnych 
stron dziecka 

Wychowawcy klas 
pedagog 

Cały rok szkolny 
zgodnie z potrzebami 
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6. Zapoznanie uczniów  
z dokumentami obowiązujących  
w szkole oraz opracowanie klasowych 
kontraktów 

Wychowawcy klas Wrzesień  2017 

7. Zapoznanie uczniów z ich 
prawami i obowiązkami oraz 
konsekwentne przestrzeganie zasad 
 i norm w życiu społecznym 

Wychowawcy klas 
Pedagog 

Wrzesień 2016 / cały 
rok szkolny 

8. Organizacja wycieczek  
i wyjazdów klasowych, spotkania 
z ciekawymi ludźmi 

Wychowawcy klas 
E.Kaczmarek 

 

Zgodnie z 
harmonogramem 

wycieczek i wyjazdów 

9. Organizacja warsztatów 
grupowych o charakterze 
Treningu Umiejętności 
Społecznych przeprowadzanych z 
ramienia PPP dla klasy 2a oraz 
klas 4a i 4b 

 
Psycholog 
Pedagog 

 
Od października do 

grudnia 

10. Organizacja warsztatów 
grupowych dla klas 7a i 7b 
 z ramienia PPP 

Psycholog 
Pedagog 

 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie 
postaw 
prozdrowotnych 
 

11. Realizacja zadań, dot. działalności 
Szkoły Promującej Zdrowie, m.in. 
a) przygotowanie dokumentacji do 
uzyskania Krajowego certyfikatu SzPZ 

b) Kampania: - „Młodzież przeciwko 
uzależnieniom i przemocy” 
- „Hej małolaty, palenie to same straty” 
- „Uzależnieniom mówimy NIE!” 
- „Kwiecień miesiącem zdrowia” 
c) udział w ogólnopolskich programach  
i kampaniach rządowych: 
- „Szklanka mleka” 
- „Owoce w szkole” 
- „Pola Nadziei” 
d)realizacja programów ogólnopolski 
 w ramach współpracy z PSSE w Zielonej 
Górze: 
- Trzymaj Formę!, 
- Programy antynikotynowe „Czyste 
powietrze”, „Bieg po zdrowie” 
- „Kodeks Walki z Rakiem” 
e) spektakle profilaktyczne 
f) Profilaktyczne szczepienia HPV w kl.V 
 i VI 

M.Rosolska 
Pedagog  

Zgodnie z planem i 
harmonogramem SzPZ 

 
 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 

Wrzesień 
Cały rok 

 
 
 
 

12. Zwiększenie częstotliwości zajęć 
ruchowych w świetlicy szkolnej (sala 
zabaw, plac zabaw, kompleks boisk 
Orlik) 

Wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok szkolny 

Stworzenie 
sytuacji 
sprzyjających 
integracji rodziny 
ze szkołą. 
 

13. Organizacja Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego 

14. Organizacja Festynu Rodzinno-
Szkolnego 

15. Zapoznanie rodziców z dokumentami 
regulującymi pracę szkoły. 

16. Stała systematyczna wymiana 
informacji na temat postępów 
 w nauce i zachowaniu uczniów - 

Dyrektor  
M.Rosolska 

Dyrektor 
 

Wychowawcy 
 

Wychowawcy 
N-le 

Pedagog 

Wrzesień 
Czerwiec 

 
Czerwiec 

 
Wrzesień 

 
Cały rok 
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dokumentowany kontakt                             
z wychowawcą i pozostałymi 
nauczycielami (osobisty – zebrania, 
konsultacje, telefoniczny, 
 za pośrednictwem dziennika) 

17. Współpraca wychowawców  
z pedagogiem szkolnym, który 
utrzymuje stały kontakt z rodzicami 
uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze oraz wykazujących 
braki edukacyjne 

18.  Wspólne organizowanie  
i bezpośrednie zaangażowanie 
rodziców w imprezy klasowe 
 i  szkolne – aktywne uczestnictwo 
Rady Rodziców w życiu szkolnym 
 i pozaszkolnym 

19. Włączenie rodziców do działań 
profilaktyczno-wychowawczych 
poprzez opiekę nad uczniami podczas: 
wycieczek (do kina, muzeum), 
wyjazdów na basen, itp.  

20. Kultywowanie tradycji rodzinnych (np. 
wigilie klasowe, Dzień Babci  
 i Dziadka, inne) 

21. Dni Otwarte  

 
 
 
 
 

 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor 
Wszyscy 

pracownicy 

 
 

 
 
 
 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień 
 
 

         

Wyposażenie 
ucznia  
w umiejętności 
niezbędne do 
współdziałania 
 w zespole 
 

21. Zabawy integracyjne w klasie 
 i w świetlicy szkolnej  

22. Zajęcia warsztatowe dla uczniów  
prowadzone przez PPP  

23. Wycieczki klasowe 
24. Działalność Samorządów Klasowych. 
25. Organizacja imprez klasowych np. 

dzień Chłopaka, Dzień kobiet, 
celebrowanie daty urodzin uczniów, 
itp.   

26. Działalność grupy „Filofany” i innych . 
 

Wychowawcy klas  
Wychowawcy 

świetlicy 
Pedagog 
K.Konsur 

Cały rok szkolny 
Zgodnie z potrzebami 

Doskonalenie 
warunków 
bezpiecznego 
funkcjonowania 
ucznia w szkole  
i poza nią - 
BEZPIECZEŃSTWO 

27. Organizacja kampanii Młodzież 
przeciwko uzależnieniom i przemocy 

M.Rosolska 
pedagog 

Zgodnie z 
harmonogramem SzPZ 

28. Udział w projekcie Akademia 
Ratownictwa „Szkolna 24” 

Dyrektor 
M.Rosolska 

Wrzesień - Grudzień 

29. Konsekwentne stosowanie ‘Procedur 
Bezpieczeństwa’ 

Wszyscy n-le Cały rok szkolny 

30. Aktywne pełnienie przez n-li dyżurów 
podczas przerw 

n-le dyżurujący Cały rok szkolny 

31. Przestrzeganie Regulaminu 
korzystania  w szkole  z telefonów 
komórkowych i urządzeń 
elektronicznych. 

Dyrektor 
Pedagog 

n-le 

Cały rok  
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32. Spotkania uczniów  z policjantem, 
podczas których omawiana będzie 
tematyka dot. bezpieczeństwa w 
domu, szkole, na drodze; 
cyberprzemocy, zażywania środków 
odurzających, itp.  

Dyrektor 
Pedagog 

Zgodnie z potrzebami 

33. Organizacja apeli dot. „Bezpieczne 
ferie, wakacje” 
 

A.Nowacki 
M.Rosolska 

Pedagog 

styczeń, czerwiec 2018 

34. Udział uczniów w konkursach dot. 
zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

A.Nowacki Zgodnie z potrzebami 

35. Organizacja projektu „Nie daj się 
złapać w sieć” w klasach 3a i 3b 

Psycholog 
Pedagog 

Wrzesień-grudzień 
2017 

 36. Zapobieganie cyberprzemocy wśród 
uczniów. 
Nauka odpowiedzialnego 
korzystania  z mediów 
społecznościowych, telefonów 
komórkowych oraz innych nośników 
cyfrowych – lekcje wychowawcze 

Wychowawcy klas Cały rok 
 
 

 37. Pogadanka dla rodziców na temat          
metod wychowawczych bez użycia 
przemocy. 

  

Przygotowanie do 
podejmowania i 
pełnienia ról 
społecznych  i 
obywatelskich 
 

38. Redagowanie gazetki szkolnej 
„Szkolna 24”, „Szkolniak” 

E.Kaczmarek 
M.Wojciechowska 

Cały rok szkolny 
zgodnie z 

harmonogramem 

39. Działalność Samorządu Uczniowskiego 
i Samorządów Klasowych - różne 
formy samorządnych działań uczniów, 
np. (przerwa na talent, dyskoteka, 
zaangażowanie w organizację apelów, 
imprez szkolnych, itp.) 

 

Opiekun SU 
Wychowawcy klas 

Zgodnie z planem SU 
 i Samorządów 

Klasowych 

40. Działalność „Szkolnego Klubu 
Woluntariusza – rozbudzenie empatii na 
potrzeby innych 

K.Konsur 
 

Cały rok szkolny 
zgodnie z 

harmonogramem 

41. Udział w akcjach charytatywnych, 
m.in.: 
- Pola Nadziei 
- I ty możesz zostać św. Mikołajem 
- Zbiórka karmy, koców, itp. dla 
schroniska dla zwierząt 

M.Rosolska 
E.Szczurowska 

K.Konsur 
J. Zrobczyńska 

Zgodnie z potrzebami  

Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych  
 

42. Apele i uroczystości z okazji Świąt 
Państwowych, m.in. Karta  
z Ocalić Pamięci Powstania 
Warszawskiego, Spotkanie z Polską, 
Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej 
 

43. Organizacja internetowych 
i multimedialnych konkursów 
historycznych z okazji Świąt 
Państwowych  

44. Działalność szkolnego Koła Miłośników 
Historii 

E.Kaczmarek Zgodnie z kalendarzem 
imprez  



6 
 

Kształtowanie 
postaw  
i nawyków 
proekologicznych 
 
 
 
 

45. Organizacja Kampanii : „Moje miasto 
bez elektrośmieci”  
 

M.Rosolska Dwa razy w roku 
szkolnym 

46. Współpraca z Nadleśnictwem Przytok Dyrektor  
M.Rosolska 

Cały rok 

47. Udział w projekcie „Świat Nauki” M.Barska 
M.Rosolska 

Zgodnie z 
harmonogramem 

wyjazdów 

 48. Udział w projekcie „Przyjaciele lasu” M. Rosolska  
Wychowawcy 
grupy SOWY 

II semestr 

Doradztwo 
zawodowe 

46..Udział uczniów w zajęciach  
z przedstawicielami instytucji i firm.  
47. Wizyty w zakładach przemysłowych. 
48..Udział uczniów kl. 7 w zajęć  
z doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy 
n-l doradctwa 
zawodowego 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

      Data:09.09.2017r. 

Opracowały: 

Marta Konaszewska 

Agnieszka Leśniewicz 

Marta Rosolska 


