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Priorytety: 

 
1. Profilaktyka uzależnień w szkole. 
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. 
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 

i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa 
zawodowego.  

 

Cele : 
 

1. Zespół Edukacyjny swoimi działaniami skutecznie dba o właściwy stan bezpieczeństwa dzieci 

oraz ich rozwój psychofizyczny poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom. 

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

zainteresowania, w szczególności zwracając uwagę na rozwój kompetencji matematycznych. 

3. Wychowankowie znają i respektują właściwe normy społeczne, przestrzegają regulaminów 

obowiązujących w szkole.  

4. Uczniowie wykazują postawę szacunku do wartości obywatelskich, patriotycznych i regionalnych. 

5. Uczniowie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystają z mediów społecznościowych, 

telefonów komórkowych oraz innych nośników cyfrowych. 

6. Uczniowie znają możliwe ścieżki rozwoju zawodowego. 

 

 

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

Wspieranie rozwoju 

ucznia 

1. Działalność kół zainteresowań  oraz udział 

uczniów w zajęciach dodatkowych, 

realizowanych również podczas zajęć 

świetlicowych, m.in.: Kochamy planszówki; 

Kodowanie; Paleta barw; Szachowe 

królestwo; Angielski dla klas 1-3; Spotkanie 

z książką; Zajęcia sportowe; itp. 

Nauczyciele 

prowadzący 

poszczególne 

zajęcia 

Wychowawcy 

świetlicy 

Zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć dodatkowych 

2. Udział uczniów w projektach edukacyjnych 

np. Świat Nauki oraz projektach własnych 

Nauczyciele 

prowadzący 

poszczególne 

zajęcia 

Zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć dodatkowych 

3. Udział uczniów w różnego rodzaju 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych i 

in. na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym 

n-le przedmiotów 

świetlica szkolna 

Wg potrzeb 

4. Udział uczniów w występach tanecznych., 

teatralnych podczas imprez szkolnych i 

pozaszkolnych 

Nauczyciel muzyki, 

instruktor tańca 

Zgodnie z potrzebami 

 5. Prowadzenie zajęć dotyczących budowania 

poczucia własnej wartości, odkrywania 

zainteresowań i uzdolnień, w szczególności 

uzdolnień matematycznych . Prowadzenie 

zajęć na temat sposobów uczenia się. 

Wychowawcy klas 

Pedagog, 

psycholog, 

n-le matematyki 

Cały rok szkolny; 

zgodnie z potrzebami 

 6. Zapoznanie uczniów i rodziców z 

dokumentami obowiązującymi w szkole 

(statut, regulaminy, Ujednolicony system 

zasad i konsekwencji, itd.) i konsekwentne 

respektowanie ich. 

Wychowawcy klas 

Wszyscy n-le 

Wrzesień 2019 

Cały rok szkolny 
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 7. Organizacja wycieczek i wyjazdów  

klasowych; spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Wychowawcy klas Zgodnie z 

harmonogramem 

wycieczek i wyjazdów 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych 

1. Realizacja zadań dot. założeń Szkoły 

Promującej Zdrowie, m.in. 

a) Kampania: - „Młodzież przeciwko 

uzależnieniom i przemocy” 

- „Hej małolaty, palenie to same straty” 

- „Uzależnieniom mówimy NIE!” 

- „Stop przemocy” 

- „Kwiecień miesiącem zdrowia – pod hasłem 

„Wolni od uzależnień” 

b) udział w ogólnopolskich  i rządowych 

programach profilaktycznych: 

- „Szklanka mleka” 

- „Owoce w szkole”  

- „Pola Nadziei” 

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

c) realizacja programów ogólnopolskich w 

ramach współpracy z PSSE w ZG: 

- „Trzymaj formę! 

- Programy antynikotynowe „Bieg po zdrowie”, 

„Czyste powietrze” 

- „Kodeks Walki z Rakiem” 

 

Nauczyciel 

przyrody 

Pedagog 

Psycholog 

Cały rok szkolny, 

zgodnie z 

harmonogramem 

SzPZ 

Stworzenie sytuacji 

sprzyjających 

integracji rodziny ze 

szkołą 

1. Organizacja Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego 

2. Organizacja Festynu Szkolno-

Rodzinnego 

3. Zapoznanie rodziców z dokumentami 

regulującymi pacę szkoły. 

4. Stała systematyczna wymiana informacji 

na temat postępów w nauce i 

zachowaniu uczniów – dokumentowany 

kontakt z wychowawcą i pozostałymi 

nauczycielami (osobisty – zebrania, 

konsultacje; telefoniczny; za 

pośrednictwem dziennika).  

5. Wspólne organizowanie i bezpośrednie 

zaangażowanie rodziców w imprezy 

klasowe i szkolne – aktywne 

uczestnictwo Rady Rodziców w życiu 

szkolnym i pozaszkolnym 

6. Włączenie rodziców do działań 

opiekuńczo-wychowawczych i 

profilaktycznych. 

7. Kultywowanie tradycji rodzinnych . 

8. Dni Otwarte. 

Dyrektor; w-ce 

dyrektor 

Nauczyciel 

przyrody 

Wychowawcy klas 

N-le 

Pedagog 

Psycholog 

Wrzesień 2019, 

czerwiec 2020 

 

Czerwiec 2020 

 

Wrzesień 2019 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec/kwiecień 

2020 

Wyposażenie ucznia  

w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania  

w zespole oraz 

przygotowanie do 

podejmowania ról 

społecznych  

i obywatelskich 

1. Zabawy integracyjne w klasie i świetlicy 

szkolnej 

2. Wycieczki  i imprezy klasowe/szkolne 

3. Działalność Samorządów Klasowych 

oraz SU 

4. Działalność Szkolnego Klubu  

5. Wolontariusza „Humanitarni” 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy 

Opiekun SU 

 

Opiekunowie Klubu 

Wolontariusza 

 

Cały rok zgodnie z 

potrzebami 
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Doskonalenie 

warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania 

ucznia w szkole  

i poza nią 

 

1. Organizacja kampanii „Stop przemocy”, 

„Młodzież przeciwko uzależnieniom i 

przemocy” 

2. Konsekwentne stosowanie „Procedur 

Bezpieczeństwa” 

3. Udział uczniów i wszystkich 

pracowników szkoły w próbach 

ewakuacji. 

4. Aktywne pełnienie przez n-li dyżurów 

podczas przerw 

5. Przestrzeganie Regulaminów 

korzystania w szkole z telefonów 

komórkowych i urządzeń 

elektronicznych oraz konsekwentne 

stosowanie i respektowanie 

Ujednoliconego Systemu Zasad i 

Konsekwencji 

6. Spotkania uczniów z policjantem dot. 

tematyki bezpieczeństwa, uzależnień, 

cyberprzemocy, odpowiedzialności 

karnej nieletnich, itp. 

7. Organizacja apeli „Bezpieczne ferie, 

wakacje” 

8. Realizacja projektu „Mamo, Tato to boli” 

9. Zapobieganie cyberprzemocy  wśród 

uczniów. 

10. Udział uczniów w konkursach BRD. 

 

Nauczyciel 

przyrody 

pedagog, 

psycholog 

 

Wszyscy n-le 

 

Dyrektorzy 

 

n-le dyżurujący 

 

wszyscy n-le 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  

Pedagog 

 

 

Wyznaczeni n-le 

 

Pedagog 

Wychowawcy, 

pedagog 

Nauczyciel techniki 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

SzPZ 

 

Cały rok szkolny 

 

Wg potrzeb 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

Styczeń/ czerwiec 

 

Październik 

Wg potrzeb 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

Kształtowanie postaw 

obywatelskich 

 i patriotycznych 

1. Uroczyste obchody nadania imienia 

patrona szkoły „Lubuskich Rodzin 

Katyńskich” 

2. Narodowe czytanie pod hasłem „Nowele 

polskie lekturą narodowego czytania” 

3. Apele i uroczystości oraz organizacja 

konkursów z okazji Świąt Państwowych 

Dyrektor 

 

 

Bibliotekarze 

 

Nauczyciel historii 

Październik 2019 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Zgodnie z 

harmonogramem 

 

Kształtowanie postaw i 

nawyków 

proekologicznych 

 

1. Organizacja kampanii „Moje miasto bez 

elektrośmieci”  

2. Współpraca z Nadleśnictwem Przytok 

 

3. Udział w projekcie „Świat Nauki” 

 

 

 

4. Udział w projekcie „Przyjaciele lasu” 

 

Nauczyciel 

przyrody 

Dyrektor,  

Zespół 

Wychowawcy 

grupy 

przedszkolnej 

„Sowy”;  

 

2 razy w roku szkolnym 

 

Zgodnie z potrzebami 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

wyjazdów 

 

II semestr 

 

Doradztwo zawodowe 

 

1. Udział uczniów w zajęciach z 

przedstawicielami instytucji i firm. 

2. Udział uczniów w zajęciach z doradztwa 

zawodowego. 

 

Doradca zawodowy 

 

Cały rok 

 

Współpraca 

 

1. Urząd Miasta Zielona Góra 

2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

Zawady i Krępy; inne stowarzyszenia  

i fundacje 

3. Sołectwo 

4. MOPS 

 

Wszyscy  

 

Cały rok, wg potrzeb 
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5. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

6. Poradnia P-P 

7. Poradnia Zdrowia Psychicznego  dla 

Dzieci i Młodzieży „Relacja” 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

9. Policja / dzielnicowy 

10. Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny  

i Nieletnich (kuratorzy) 

11. Parafia, „Caritas” 

12. Straż Pożarna OSP 

13. WOPR 

14. Nadleśnictwo Przytok 

 

 


