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I.DZIAŁALNOŚĆ WYNIKAJĄCA z KIERUNKÓW REALIZACJI POLITYKI AŃSTWA w roku szkolnym 2019/2020 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

Realizacji 
Uwagi 

Profilaktyka 
uzależnień  
w szkołach  
i placówkach 
oświatowych. 
 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych  
i wybranych zajęciach przedmiotowych (biologia, 
przyroda i chemia) poświęcone profilaktyce uzależnień 

wychowawcy klas, 
nauczyciele 
 

Wicedyrektorzy  Cały rok  

Organizowanie spotkań z pedagogiem, warsztaty, 
pogadanki, zajęcia, warsztaty oraz wyjścia 

M. Majocha 
E. Czaja 

wychowawcy 
oddziałów „0” 

Cały rok  

Zajęcia zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy 
(pogadanki, prace plastyczne, gazetki) 

wychowawcy 
świetlicy  

Kierownik świetlicy 
szkolnej 

Cały rok  

Spotkania ze specjalistami ds. profilaktyki uzależnień wychowawcy klas
  

Specjaliści  Cały rok  

Warsztaty profilaktyki uzależnień dla klas 0-3 (zajęcia 
dla klas) 

A.Bukowska,  
B.Wolańska 

Wychowawcy Cały rok 
 

 

Rozwijanie umiejętności prospołecznych – warsztaty 
dla dzieci nieśmiałych z klas 4 – 5 (zajęcia grupowe) 

A. Bekieszczuk- 
Grabarz 
  

Wychowawcy klas 4-5 Cały rok  

Diagnoza gladialna – trening asertywności (zajęcia 
grupowe) 

W. Komsta Wychowawcy klas 7-8 Cały rok  

Prowadzenie na stronie zakładki “Specjalista poleca” – 
materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki, 
wychowania, ciekawe strony WWW, oferty poradni itp. 

B.  B. Wolańska Specjaliści Cały rok  

Pedagogizacja rodziców: 
Akademia dla rodziców - spotkania, warsztaty dla 
rodziców prowadzone przez specjalistów ze oraz  

Specjaliści Wychowawcy 

Dyrektor 
Raz na dwa 

miesiące 

Jeśli 
znajdziemy 
specjalistów 
lub 
sponsorów 
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spoza szkoły   

Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

W. Komsta Specjaliści, 
zainteresowani 
nauczyciele 

Cały rok  

Projekt – „Młodzi webkują” P. Lew   Cały rok  

Badanie sposobów spędzania czasu przez uczniów 
(nauka, zajęcia dodatkowe, kontakty z rówieśnikami, 
hobby, Internet) . 

Specjaliści Wychowawcy klas  
4-8, nauczyciele 
informatyki 

Listopad  

Stworzenie bazy filmów o uzależnieniach L. Wójcik B. Wolańska Cały rok  

Realizacja programu profilaktycznego ,,CUKIERKI'' R. Jarych,  
T. Pawłowska 

Nauczyciele I-III Cały rok  

Program „Spójrz inaczej“ J. Kostro Nauczyciele I-III Cały rok  

Realizacja  programu Po-Zdro na lekcjach przyrody B. Boreczek Nauczyciele przyrody Cały rok  

Wychowanie  
do wartości przez 
kształtowanie 
postaw 
obywatelskich  
i patriotycznych.  

Kształtowanie postaw patriotycznych, doskonalenie 
znajomości hymnu, pieśni patriotycznych podczas 
apeli, obchodów świąt narodowych  

Wszyscy 
nauczyciele 
 

T. Gładysz,  
D. Studencka 
 

Zgodnie z 
harmonogramem 

imprez 

 

Propagowanie prawidłowych postaw poprzez zajęcia 
warsztatowe zgodnie z wartościami obywatelskimi 
(motywowanie do poznania tradycji, historii kraju, 
symboli narodowych) 

M. Majocha 
E. Czaja 

Wychowawcy świetlicy 
Wychowawcy 
oddziałów „0” 

Cały rok 
 

 

Poruszanie zagadnień patriotycznych w ramach 
realizacji podstawy programowej, kultywowanie 
tradycji polskich i regionalnych 

M. Majocha 
E. Czaja 
A.Skulska 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok  

„Opowiedz mi o patronie szkoły po angielsku”  M. Wróblewska  n-le j. angielskiego I semestr  
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dla kl. VI-VIII  

Dzień myśli braterskiej  P. Lew Harcerze, 
wychowawcy klas 4-8 
Współpraca z ZHP 

Luty  

„Jedną nogą w szkole średniej” - P. Lew 
  

Wychowawcy klas  
7-8 
Współpraca ze 
szkołami średnimi, 
branżowymi 

Marzec  

 Organizowanie wyjść krajoznawczo-turystycznych  
 do miejsc pamięci narodowej, muzeum, miejsc o  
znaczeniu historycznym i kulturalnym 

 Wychowawcy 
 Nauczyciele 
historii 

 Wicedyrektorzy Cały rok  

Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za 
powierzone zadania przy organizacji uroczystości 
szkolnych 

 Wszyscy 
 Nauczyciele  

 Cały rok  

Eliminowanie niepożądanych zachowań w czasie 
uroczystości szkolnych, w miejscach publicznych 

 Wszyscy 
 Nauczyciele  

 Cały rok  

Przyjęcie do społeczności uczniowskiej dzieci z klas I- 
„Pasowanie na ucznia“ 
 

A.  A.Frynas, 
 wychowawcy klas 
I 

Dyrekcja, 
Nagłośnienie - M. 
Palkin, T. Gładysz 

Październik 
2019 

 

Szkolny konkurs plastyczny – portret Franciszka 
Juszczak 

M. Franczuk, 
E. Smółka 

A. wajdner-Szustka Wrzesień 
2019 

 

Realizacja programów i projektów „Nasz patron”, 
„Korowód Świąt majowych” 

K. Leciejewska,  
M. Adamik- Beda 

Wychowawcy klas  
I-III 

IX, X, V  

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
poprzez poznanie sylwetek bohaterów Bitwy 
Warszawskiej (wystawa) 

M. Majocha,  
I. Tarnowska 
 

Uczniowie 
Współpraca ze 
szkołami z całego 
kraju 

Listopad            
2019 
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Parada Niepodległości 
 

J. Ziółkowska 
 

Wychowawcy  
Uczniowie 

Listopad 
2019 

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości  K. Leciejewska  Listopad              

Przegląd gazetek ściennych z okazji Święta 11 
listopada i świąt majowych 

M. Krystyańczuk  IX-XI, V 
 

 

 Złożenie kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy Polskich z 
okazji Święta Niepodległości 

J. Kostro 
 

 Listopad 
2019 

 

Konkurs grafiki komputerowej „Święto Niepodległości”  J. Ziółkowska 
 

Nauczyciele 
informatyki 

Listopad            
2019 

 

 Konkurs na portret Patrona M. Krystyańczuk Wychowawcy I-III Październik 
2019 

 

 Program „Wehikuł Czasu” – 2e   K. Leciejewska     
 

Cały rok  

   Program “Jestem przyjacielem natury” K. Dziurkiewicz  Cały rok  

Program „Mały Europejczyk-2a M. Adamik- Beda  Cały rok  

Realizacja cyklu zajęć „Podróż ku wartościom” E. Czaja,  
H. Błazełek 
 

Wychowawcy 
oddziałów „0”  

Cały rok  

Konkurs „Ludową lalkę zrobię sam, bo w ręce 
drewnianą łyżkę mam” 

E. Czaja, H. 
Błazełek 

Wychowawcy 
oddziałów „0” 

Listopad 
 

 

Akcja Sprzątanie Świata Zyta Sendecka Zespół przyrodniczy Wrzesień   

Wielcy polscy przyrodnicy- zadanie Przyrodniczej Ligi 
Wiedzy 

B. Boreczek Zespół przyrodniczy Listopad  
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Wdrażanie nowej 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego w 
szkołach 
podstawowych. 
 

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych adekwatnie do celów określonych w 
nowej podstawie programowej, zgodnie z wybranym 
programem nauczania i własnym planem pracy 

Nauczyciele 
przedmiotowcy 
   

Wicedyrektorzy  
Dyrektor 

Cały rok  

Projekt edukacyjny - „Jedną nogą w szkole średniej”   A.Bekieszczuk- 
Grabarz, P. 
Lew,B.Wolańska 

Wychowawcy  
klas 7- 8 

Marzec  

Zapoznanie rodziców i uczniów z programem 
nauczania 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Rodzice Wrzesień  

Dokonywanie ewaluacji własnej pracy, monitorowanie 
realizacji nowej podstawy programowej 

wszyscy 
nauczyciele  

Wicedyrektorzy 
Dyrektor 

Cały rok  

Rozwijanie 
kompetencji 
matematycznych 
uczniów. 
 
    

Zajęcia dodatkowe (koła matematyczne/zajęcia 
wyrównawcze)   

Nauczyciele 
matematyki  

Dyrektor Cały rok  

Konkursy matematyczne, logicznego myślenia i 
programowania 

I.Wasyluk Nauczyciele 
matematyki 

Wg planu 
zespołu 

 

Dzień  Matematyki 
  

I.Wasyluk Nauczyciele 
matematyki 

Wg planu 
zespołu 

 

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci z 
dyskalkulią 

B.Wolańska  Kl. 4 - 6 Cały rok  

Pedagogizacja rodziców w zakresie rozwijanie 
kompetencji matematycznych uczniów-(broszura, 
materiały na stronie WWW) 

Specjaliści Nauczyciele 
matematyki 

Cały rok  

Przygotowywanie z  uczniami pomocy dydaktycznych  
z matematyki (domina, układanki, gry). 

Nauczyciele 
matematyki 

 Cały rok  
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Cykl zajęć ,,Magiczne liczby” – uświadamianie 
dzieciom funkcji nauk matematycznych w codziennym 
życiu, tworzenie gier planszowych przez dzieci, 
poznanie sławnych matematyków w historii, 
zachęcanie uczniów do rozwiązywania zadań, 
łamigłówek oraz uczestniczenie w zabawach 
matematycznych 

I.Tarnowska 
M. Majocha 

 

 Wszyscy 
wychowawcy świetlicy 

 
Cały rok 

 

Organizowanie zajęć rozwijających logiczne myślenie, 
umiejętność wykorzystywania myślenia 
matematycznego w celu rozwiązywania problemów 
oraz inne kompetencje matematyczne przydatne w 
życiu codziennym.  

S. Wróbel 
K. Tuszyńska 

Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 

Cały rok  

Realizacja projektu “Od grosika do złotówki”  
oraz “Być jak Ignacy”  

D. Górna Zainteresowani n-le 
klas I-III 

Cały rok  

Monitorowanie uzdolnień matematycznych dzieci w 
klasie I poprzez obserwację ich działań, 
dokumentowanie procesu ich rozwoju, 
Stosowanie Gier  i zabaw  w rozwijaniu myślenia 
logiczno-strategicznego. 
Uczenie przez działanie. Organizowanie atrakcyjnych 
dla dzieci sposobów ćwiczeń rachunku pamięciowego, 
np. odkodowywanie barw rysunku konturowego z 
działań, rywalizacja w milczkach matematycznych, 
konstruowanie gier planszowych i zabawa nimi, 
układanie puzzli matematycznych lub pussów. 
Organizacja stałych lekcji, np. raz w miesiącu 
poświęconych tylko grom planszowym, zabawom 
matematycznym w zespołach, gry w szachy, warcaby, 
domino, itp. 

Nauczyciele  
I-III 

wicedyrektor Cały rok  
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Rozwijanie 
kreatywności, 
przedsiębiorczości 
i kompetencji 
cyfrowych 
uczniów, w tym 
bezpieczne i 
celowe 
wykorzystywanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
w realizacji 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego. 

 

Wykorzystanie przez uczniów zasobów internetowych  
do rozwijania wiedzy i zainteresowań, do 
przygotowywania prezentacji  multimedialnych i 
gazetek z uwzględnieniem praw autorskich. 
 

Wszyscy 
nauczyciele  

 wcedyrektor Cały rok  

     

Organizowanie konkursów tematycznych  
z wykorzystaniem poznanych programów 
komputerowych 

J. Ziółkowska   Nauczyciele Cały rok  

Korzystanie na lekcjach z tablic interaktywnych, 
platform edukacyjnych, aplikacji edukacyjnych, 
wirtualnych muzeów, podręczników multimedialnych 
itp. 

Wszyscy 
nauczyciele 
   

 Cały rok 
 

 

Pogadanki profilaktyczne na temat bezpieczeństwa  
w sieci. Uświadamianie zagrożeń płynących  
z niewłaściwego korzystania z nowej technologii 

Nauczyciele 
informatyki 
  

Wychowawcy Cały rok  

Konkurs informatyczny – „Giganci programowania” J. Kasperski Nauczyciele 
informatyki 

IX  

Cykl godzin wychowawczych poświęconych hejtowi  
w internacie (przyczyny i skutki) 

A.  A.Bekieszczuk- 
Grabarz 

Klasy 4-6 Cały rok  

Cykl zajęć ,,Bezpiecznie w sieci” – rozmowy kierowane 
na temat edukacyjnego znaczenia Internetu, 
przydatności wykorzystania stron przeznaczonych dla 
dzieci, uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony 
swoich danych osobowych oraz zagrożeń 
wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu 

A. Zielińska-
Pruś 

wszyscy wychowawcy 
świetlicy 

I 2020  

Bezpieczny Internet - warsztaty dla uczniów klas 1-3 A.Bukowska, 
B.Wolańska 

Wychowawcy klas Cały rok  
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Projekt - “Mój wirtualny świat” - przegląd blogów, 
profili na Instagramie, stron WWW - tworzonych przez 
uczniów oraz najbardziej popularnych wśród 
nastolatków 

SU, B.Wolańska 
nauczyciele 
informatyki 

 Marzec  

 
 
 

II.DZIAŁALNOŚĆ WYNIKAJĄCA z GŁÓWNYCH ZADAŃ dla RADY PEDAGOGICZNEJ i KIEROWNICTWA SZKOŁY  
w roku szkolnym 2019/20 

 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

Realizacji 
Uwagi 

Rozszerzyć 
działania  
w zakresie 
wspierania 
uczniów zdolnych 
poprzez tworzenie 
optymalnych 
warunków do 
rozwijania ich 
uzdolnień, 
angażowanie  
w konkursy, 
projekty na 
poziomie 
miejskim  
i wyższym. 

Udział uczniów w konkursach i projektach na 
poziomie miejskim i wyższym 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy Wg 
kalendarium 

 

Wspieranie uczniów zdolnych poprzez tworzenie 
optymalnych warunków do rozwijania ich 
uzdolnień, kierowanie na dodatkowe zajęcia 
rozwijające ich kompetencje  

Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

Cały rok 

 

Działanie Wolontariatu Uczniowskiego A.Kostuń K. Suszyńska  

Nawiązanie współpracy z DODN – projekt 
Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień – pakiet 
informacyjny dla zainteresowanych nauczycieli 

A.Bukowska B. Wolańska 
Wrzesień 

 

Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w 
środowisku lokalnym, w gazetce, na stronie www, 
na tablicy sukcesów 

D.Górna 
H. Blazełek 
J. Kępińska-
Janota 

Zespół ds. Promocji 
Nauczyciele 

 

 

Realizacja projektu Przyrodnicza Liga Wiedzy B. Boreczek Nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 

 

Rozpowszechnianie talentów uczniów na stronie D. Górna,  Zespół ds. Promocji  
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internetowej szkoły poprzez akcję “Perełki i 
diamenty” 

E. Zbrojewicz- 
Sagan 

Wzmocnienie 
współpracy 
między 
nauczycielami w 
ramach zespołów 
przedmiotowych 
w celu 
zrealizowania 
projektów 
edukacyjnych.  

Organizacja konkursu matematyczno-językowego 
„Matematyka na językach” 

 

Ł.Przyczyna, A. 
Szepet-Stefańska 

Nauczyciele języków 
obcych 
 

II półrocze 
 

 

Wymiana informacji, konsultacje, zebrania 
zespołów przedmiotowych, wewnętrzne szkolenia 

 Liderzy zespołów 
przedmiotowych 
 

 Wszyscy 
Nauczyciele 

Cały rok 

 

Realizacja projektów, imprez, konkursów, 
przeglądów zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
Lekcje otwarte, dzielenie się własnym 
doświadczeniem z innymi,  

 Liderzy zespołów 
przedmiotowych 
 

Wszyscy 
Nauczyciele 

 

Realizacja projektu Przyrodnicza Liga Wiedzy B.Boreczek  Nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 

 

Wzmocnienie 
współpracy 
pedagogów z 
nauczycielami 
przedmiotowymi i 
wychowawcami w 
celu 
zminimalizowania 
problemów 
wychowawczych. 

Realizacja przez specjalistów i wychowawców klas 
zadań w ramach ppp: 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów 
dydaktycznych i wychowawczych 
- interwencje 
- dedykowane godziny wychowawcze 
- współpraca z rodzicami, 
- pomoc w wypełnianiu wniosków do poradni 
- pomoc w sytuacjach kryzysowych 
- diagnozowanie środowiska rodzinnego 
- diagnozowanie potrzeb i możliwości 
- zajęcia specjalistyczne 
- pomoc przy tworzeniu planów pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej  

B. Wolańska 
A. Bukowska 
P. Lew 
W. Komsta 
wychowawcy 
 

A. Bekieszczuk-Grabarz 
 nauczyciele 

Wg potrzeb 
 

 

Doskonalenie 
umiejętności: 

Zaplanowanie lekcji wychowawczych o tematyce 
panowania nad emocjami, radzenia sobie w 

B.Wolańska Pedagodzy, psycholog 
Wychowawcy 

Wg potrzeb 
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panowania nad 
emocjami, 
radzenia sobie  w 
sytuacjach 
trudnych, 
współdziałania w 
grupie oraz 
przewidywania 
skutków swoich 
działań. 
 

 

 

sytuacjach trudnych, współdziałania w grupie oraz 
przewidywania skutków swoich działań 

Zapoznanie dzieci  z zasadami zachowania w 
grupie. Ustalenie kodeksu grupowego. 
Organizowanie w grupie : pogadanek, czytanie 
bajek terapeutycznych, odgrywanie scenek, 
rozmowy indywidualne 
 z dzieckiem i rodzicami, pomoc w radzeniu sobie  
z emocjami 

E Czaja 
K. Tuszyńska 
S. Wróbel 

Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 

Cały rok 

 

Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci ze świetlicy 
szkolnej klas 

 E.Leszczyńska     

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się  
dla klas 4 

 A.Bekieszczuk- 
Grabarz 

Wychowawcy kl.4  

Zajęcia relaksacyjne w zerówkach – elementy  A. Bukowska Wychowawcy grup 0  

Zajęcia integracyjne w klasach 0 – 1 i 4 A. Bekieszczuk- 
Grabarz,  

A.Bukowska 
Wychowawcy klas 1 i 4 

 

Szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie 
przejawy agresji fizycznej lub psychicznej wśród 
uczniów, systematyczne monitorowanie zachowań  
i relacji między uczniami 

B.Wolańska 
A. 
Bekieszczuk- 
Grabarz, 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

Cykl zajęć ,,STOP AGRESJI'' – gry i zabawy 
przeciwko agresji 

M.Podymska-Berent A. Szustka -Wajdner  

Współpraca z Fundacją „Pączkowe Drzewo” 
Zabawy integracyjne, odgrywanie scenek 
dramowych. Umożliwienie ponoszenia 
konsekwencji swoich zachowań przez dziecko 

K. Cichuta-Szwed 

Wychowawcy  

Współpraca z Fundacją 
„Pączkowe Drzewo” 
 

Cały rok 
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I-III 

Całoroczne prowadzenie działań wychowawczych  
z wykorzystaniem tzw. Profilaktyki pozytywnej  
oraz praca z bajką teoretyczną 

M.Majocha A. Wajdner -Szustka  

Rozwijanie 
działań 
związanych z 
wzajemnym 
dzieleniem się 
nauczycieli 
doświadczeniem 
zawodowym i 
dobrymi 
praktykami (m. 
in. zwiększenie 
liczby zajęć 
otwartych). 

Szkolenia z zakresu WDN, organizacja  
i udział w  lekcjach otwartych, spotkania w 
zespołach, konsultacje, wymiana doświadczeń, 
dzielenie się i opracowywanie materiałów i pomocy 
dydaktycznych, prowadzenie zajęć  m.in. 
- Zajęcia otwarte z profilaktyki uzależnień 
- Dzieci z dyslekcja – zajęcia otwarte 
- Motoryka mała - szkolenie dla 

zainteresowanych nauczycieli 
- Współprowadzenie lekcji WF z nauczycielami 

klas I w ramach programu „Sprawny 
Dolnoślązaczek 

Liderzy, 
specjaliści 

Wszyscy nauczyciele, 
specjaliści, 
Wychowawcy świetlicy, 
Wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych w szkole 
Wicedyrektorzy 

 

Udział uczniów w 
konkursach 
miejskich 
organizowanych 
pod patronatem 
Miasta Wrocławia 
oraz 
intensyfikowanie 
działań w 
kierunku 
organizacji 
konkursu 
międzyszkolnego, 
wojewódzkiego, 

Udział w  konkursach wg harmonogramu zespołów 
przedmiotowych 

liderzy n-le przedmiotów Wg 
harmonogramu 

 

Organizacja ogólnopolskich konkursów 
plastycznych: ,,Drzewa wokół nas“ oraz ,,Z życia 
pszczół“ 

I. Tarnowska,  
M. Majocha 

A. Wajdner-Szustka 

Cały rok 

 

Udział uczniów w konkursach w ramach Wielkiej 
Nagrody Wrocławia 

A.Guziczak   

Organizacja konkursu międzyszkolnego o tematyce 
ekologicznej 

Koordynowanie konkursów miejskich oraz Wielka 

 J. Kos,  
J. Ziółkowska 
 
J. Kos, J. 

 Nauczyciele 

Cały rok 
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ogólnopolskiego 
przez nauczycieli 
naszej szkoły (np. 
konkurs 
plastyczny, 
muzyczny, 
przyrodniczy). 

Wrocławska Ziółkowska 

Diagnozowanie  
i uwzględnianie 
możliwości  
i preferencji 
edukacyjnych 
uczniów, przede 
wszystkim ze 
specyficznymi 
potrzebami 
edukacyjnymi   
i uczniów 
obcojęzycznych w 
planowaniu zajęć 
i dostosowaniu 
wymagań. 

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

Specjaliści  

Cały rok 

 

Pomoc specjalistów w opracowaniu IPETów, 
planów i aneksów do ppp (diagnoza): 
- Badanie inteligencji wielorakich 
- Badania predyspozycji zawodowych, uzdolnień  
i zainteresowań w ramach doradztwa zawodowego 
- Wykorzystanie arkusza KOPR do wieloaspektowej 
diagnozy uczniów 

Specjaliści Wychowawcy  

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych 
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
oraz wspierania mocnych stron uczniów 

 
Specjaliści, 
nauczyciele, 
wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole, 
wychowawcy 
świetlicy, 
 

 

 

 

 

Wicedyrektorzy 
Dyrektor 
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Współpraca  z PPP 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 
zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 
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Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole 
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
oraz wspierania rozwoju uczniów 

Nauczyciele 
Pedagodzy 
 

Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,  
dostosowanie wymagań do wyników diagnoz 

Przy współpracy 
 z rodzicami  
i instytucjami  
zewnętrznymi 
podjąć działania 
wychowawcze 
zmierzające do 
eliminacji 
niepożądanych 
społecznie 
zachowań wśród 
uczniów 

Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem 
Rodzinnym (kuratorzy sądowi), MOPS-em 

Wychowawcy, 
specjaliści 

Współpraca z Policją, 
Strażą Miejską, Sądem 
Rodzinnym (kuratorzy 
sądowi), MOPS-em 
Dyrektor 

Cały rok 

Wg 
potrzeb 

Bieżące informowanie rodziców poprzez dziennik 
elektroniczny, konsultacje 

Wychowawcy 
Nauczyciele 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 

 

Zwiększenie 
świadomości 
społeczności 
szkolnej na temat 
zagrożeń 
współczesnego  
świata poprzez m. 
in. programów 
profilaktycznych  
i spotkania ze 
specjalistami 
spoza szkoły 

Pogadanki, warsztaty, spotkania ze specjalistami 
(np. policja, straż pożarna, straż miejska…)  
z uczniami mające na celu wyeliminowanie 
niepożądanych społecznie zachowań wśród 
uczniów 
 

Wychowawcy 
 

Pedagodzy 

dyrektor 
 

Profilaktyka i promocja zdrowia, promowanie i 
realizacja dostępnych programów profilaktycznych 
Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami 
Wroclawia 

W. Komsta 

B. Wolańska 

 Specjaliści 
Wychowawcy 
wicedyrektor 

Cały rok 

 

Działania wolontariatu  A.Kostuń 
K.Suszyńska 

 Dyrektor  
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Tworzenie i wdrażanie programów własnych 
(profilaktyka otyłości, zdrowe odżywianie, 
bezpieczeństwo i higiena, przeciwdziałanie 
hałasowi, agresji i przemocy w szkole) 

I.Słowińska Nauczyciele  

Realizacja programów i projektów profilaktycznych 
oraz prozdrowotnych – Wydział Zdrowia, Sanepid 

I.Słowińska Nauczyciele  

Udział uczniów w programach i projektach 
profilaktycznych: przesiewowe badania wzroku  
i słuchu, szklanka mleka, warzywa i owoce. 
Sprawny Dolnoślązaczek, Wrocław- miasto 
pokoleń, Rowerowy maj, Cukierki, Akademia 
Bezpiecznego Puchatka, itp. 

Nauczyciele I-III Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 

 

Wnioski z 
diagnoz: 

Uczniowie nie 
radzą sobie z 

poprawnością 
językową 
wypowiedzi 

ustnych i 
pisemnych 
 

Dzielenie zadań na etapy i opisywanie 
poszczególnych kroków 

Nauczyciele 
matematyki 

 Nauczyciele  

Systematyczne egzekwowanie zasad poprawnej 
pisowni w zadaniach pisemnych na wszystkich 
przedmiotach 

Wszyscy 
Nauczyciele 

  

Zwiększenie liczby zadań otwartych podczas zajęć 
lekcyjnych, zadań domowych oraz prac 
kontrolnych 

Wszyscy 
Nauczyciele 

  

Zachęcanie uczniów do wypowiedzi pełnymi 
zdaniami ze zwracaniem szczególnej uwagi na 
poprawność językową  

Wszyscy 
Nauczyciele 

  

Zwiększenie częstotliwości zadań kładących nacisk 
na rozwój wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku 
obcym 

Nauczyciele 
językowcy 

 

Cały rok 

 

Uczniowie mają 
problemy  
z czytaniem ze 

Należy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem na 
wszystkich przedmiotach, rozwijać wśród uczniów 
nawyku koncentracji i umiejętnego 
gospodarowania czasem podczas zadań z tekstem. 

Wszyscy 
Nauczyciele 
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zrozumieniem  
i analizą treści 
zadań, tekstów 

Wdrażanie na lekcjach WF zadań z instrukcją 
pisemną  

I. Szydełko 
M. Bagińska 

Nauczyciele wf  

Zwiększenie liczby zadań otwartych podczas zajęć 
lekcyjnych, zadań domowych oraz prac 
kontrolnych 

Wszyscy 

nauczyciele 
  

Systematyczne ćwiczenie czytania ze 
zrozumieniem z wykorzystaniem różnych tekstów, 
w tym popularno-naukowych. 

Nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 

  

Analizowanie treści zadań, wyszukiwanie  
i wartościowanie informacji podczas rozwiązywania 
zadań z treścią 

Nauczyciele    

Stworzyć  
uczniom 
przestrzeń  
do odkrywania  
i indywidualnego 
dochodzenia  
do rozwiązywania 
zadań poprzez 
zabawy 
edukacyjne, 
korzystanie z gier. 

Dostosowanie stylów uczenia się do osobowości 
uczniów. 
Stwarzanie ciekawych sytuacji dydaktycznych  
i stosowanie metod aktywnych rozwijających 
twórcze i logiczne myślenie   
Uczenie przez działanie. Organizowanie 
atrakcyjnych dla dzieci sposobów ćwiczeń 
rachunku pamięciowego, np. odkodowywanie 
barw rysunku konturowego z działań, rywalizacja 
w milczkach matematycznych, konstruowanie gier 
planszowych i zabawa nimi, układanie puzzli 
matematycznych lub pussów. 

Nauczyciele I-III Specjaliści,  
wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 

 

Tutoring, prowadzenie zajęć rozwijających  
i wspierających potencjał uczniów 

J. Jacaszek Zainteresowani n-le 
klas I-III 

Cały rok 

 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów 
programu ”Twórczego Rozwiązywania 
Problemów”-rozwijanie logicznego myślenia, 
umiejętności wykorzystywania twórczego myślenia 
w celu rozwiązywania problemów. 

K. Tuszyńska Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 
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Doskonalić 
umiejętność 
rozumienia 
czytanego tekstu, 
wyszukiwania 
potrzebnych 
informacji i 
wyciągania 
wniosków.  

Zachęcanie uczniów do aktywnego myślenia o 
tym, co czytają i stosowanie tego, co zrozumieli; 
angażowanie ich w proces rozumienia (działania  
w trakcie czytania: notatki, poszukiwanie cytatów, 
informacji) 
Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do 
pamięciowego opanowania przekazywanych treści 
Systematyczne prowadzenie ćwiczeń czytania ze 
zrozumieniem i sprawdzanie stopnia opanowania 
tej umiejętności od klasy I do III 
Codzienne sprawdzanie stopnia przygotowania 
ucznia w zakresie nauki czytania ze zrozumieniem 
(indywidualizacja pod względem ilości tekstu w 
zależności od możliwości dziecka) 
 Zwiększenie ilości ćwiczeń uwzględniających 
samodzielne pisanie lub przepisywanie tekstu  

Nauczyciele I-III   

Zachęcenie uczniów do słuchania ze zrozumieniem 
tekstu czytanego(pytania, zadania do 
przeczytanego tekstu) 

Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkole 

  

 
 

III.DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji planowanych działań Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

Realizacji 
Uwagi 

 
Realizacja 
Podstawy 
programowej 
wychowania 

Zapoznanie uczniów i rodziców z jej treścią, 
wymaganiami WSO i PSO 

Wychowawcy, 
Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy 
Wrzesień 

2019 
 

Uwzględnianie w konstruowanych planach 
wynikowych i rozkładach materiału wniosków 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy Wrzesień 
2019 

wdrażanie  
wniosków 
cały rok 
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przedszkolnego 
i kształcenia 
ogólnego 

z przeprowadzonych diagnoz  

Przygotowanie rozkładów materiału zgodnie z 
zapisami zawartymi w podstawie programowej,  
dokumentowanie realizacji podstawy programowej 
poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

Cały rok  

Realizacja PP z uwzględnieniem osiągnięć uczniów 
z poprzedniego etapu edukacyjnego,  
z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów 
jej realizacji 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

Cały rok  

Prowadzenie kart monitoringu realizacji podstawy 
programowej w klasach 1-3 

Wszyscy 
nauczyciele 

K. Kasprzykowska Styczeń-
czerwiec 

2020 

 

Dbałość 
o atrakcyjną ofertę 
edukacyjną 
Placówki 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół 
zainteresowań (przedmiotowych, artystycznych, 
sportowych) 

Wszyscy 
Nauczyciele 

Dyrektor 
wicedyrektorzy Cały rok 

Zgodnie 
z planem zajęć 

pozalek 

Zajęcia logoterapeutyczne oraz terapeutyczne 
z elementami terapii pedagogicznej i socjoterapii 
 

Pedagodzy, 
psycholog, 
logopedzi 

Wychowawcy klas 
Cały rok  

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej M. Bagińska Dyrektor wicedyrektor Cały rok  

Realizacja na terenie placówki programów i 
projektów 

Z . Sendecka Nauczyciele, 
Instytucje 
wspomagające pracę 
szkoły 

Cały rok 

Zgodnie z  
wykazem na rok 

2019/20 
 

Mobilizowanie 
Uczniów 
do udziału 
w olimpiadach 
i konkursach 

Udział uczniów w konkursach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych 

nauczyciele Liderzy zespołów 
przedmiotowych 
 

Cały rok 
Zgodnie z 

harmonogramem 
zespołów 

przedmiotowych  
Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych  
 
 

nauczyciele 

Cały rok 

Umożliwianie Prezentowanie przez uczniów swoich zainteresowań Wychowawcy klas nauczyciele   



 

str. 19 

Uczniom 
prezentacji ich 
zainteresowań 
lub umiejętności 
na terenie 
Placówki 

i osiągnięć na godzinach wychowawczych Rodzice 

Apele i występy artystyczne Nauczyciele Rodzice  

Udział uczniów w akcjach organizowanych przez 
Samorząd Uczniowski oraz Mały Samorząd 

A. Laskowska - 
Szatan  
J. Leśniak, 
A. Kostuń 

SU, MSU 
wicedyrektorzy 

 

Gazetka szkolna "Muchoborskie nowinki”  
„Muchoborskie nowinki - Junior". 

(klasy 1-3) 
A. Baran- Ściubeł 

D. Górna,  
A. Skulska 
klasy 4-8 A.Habicht 
M.Gumienna 

Wicedyrektorzy 
 
 

 

Tablice sukcesów uczniów – klasy 1-8 (wystawa) 
 

D. Górna 
zespół d/s promocji 
szkoły 
J. Kępińska-Janota 
Pichur- Mitras 

Wychowawcy 
Rodzice Zgodnie 

z harmon. 
konkurs. i imprez 

szkolnych 

Prezentowanie prac plastycznych oraz wystawy 
pokonkursowe na gazetkach szkolnych oraz na 
stronie internetowej szkoły 
Redakcja i korekta materiałów na stronę WWW 
szkoły 

M. Franczuk Wszyscy wychowawcy 
świetlicy 
  

Prezentowanie sukcesów dzieci na stronie 
internetowej przez chętnych uczniów, akcja 
“Diamenty i perełki” 

D.Górna,  
zespół ds. 
promocji szkoły 

Wychowawcy, rodzice 
 

Diagnozowanie 
postępów 
w nauce, 
wykorzystywanie 
wyników badań 

Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności w klasach 
IV-VIII  

Nauczyciele 
przedmiotowcy 

 
Wrzesień 

2019 / maj 
2020 

Zgodnie z 
harmonogramem  

zespołów 
przedmiotowych 
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zewnętrznych 
i wewnętrznych 
do potrzeb szkoły 
(w tym badania 
losów 
absolwentów) 

Ocenianie 
kształtujące 
(Informowanie 
ucznia o jego 
postępach w nauce 
oraz ocenianie 
pomagające uczyć 
się i planować 
indywidualny 
rozwój) 

Udzielanie uczniom informacji zwrotnej w formie 
ustnej lub pisemnej, wskazywanie ich mocnych stron 
i obszarów do pracy. 

Wszyscy 
nauczyciele 

wicedyrektorzy 

Cały rok 

 

Udzielanie ustnych informacji zwrotnych uczniom 
uczęszczającym na zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne oraz terapię logopedyczną 

Pedagodzy 
logopedzi 

Wszyscy nauczyciele 
wicedyrektorzy 

 

Kształtowanie 
u uczniów 
umiejętności 
uczenia się 

Prezentacja i wdrażanie różnorodnych sposobów 
przyswajania wiedzy (mapy myśli, fiszki, własne 
słowniki obrazkowe) 

Nauczyciele  
 
 

Rodzice 
Pedagodzy  

Warsztaty poświęcone technikom uczenia się 
organizowane na godzinach wychowawczych 

Wychowawcy, 
specjaliści 

Rodzice 
 

Program „Twórcze rozwiązywanie problemów” K. Tuszyńska   

Wprowadzanie i doskonalenie technik 
zapamiętywania 

E. Czaja H.Błazełek 
 

Kompensowanie braków edukacyjnych – pomoc w 
odrabianiu prac domowych w czasie zajęć w świetlicy 
szkolnej 

Wszyscy 
wychowawcy  
świetlicy 

A.Wajdner-Szustka 
 

Praca metodą projektu, wykorzystanie pomocy 
multimedialnych, nauka tworzenia czytelnych 
notatek. Wykorzystanie tablicy multimedialnej, 
tworzenie tablic dydaktycznych 

Nauczyciele 
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Tutoring- zajęcia rozwijające i wspierające potencjał 
uczniów 

J. Jacaszek Zainteresowani  
n-le I-III 

 

 

 

 

 

 

IV.DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Realizacja zadań 
wynikających 
z rozporządzenia 
Ministra Edukacji 
Narodowej 
w sprawie zasad 
udzielania 
i organizacji 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
w publicznych 
przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach 

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych 
uczniów i udzielanie im pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
 

Wychowawcy  
Pedagodzy, 
Nauczyciele 

Logopedzi 
Nauczyciele 
Rodzice  
Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 

Wrzesień 

2019 

cały rok 
(zgodnie 

z potrzebami) 

 

Przestrzeganie procedur organizowania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Wychowawcy 
Pedagodzy 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
Nauczyciele 

Cały rok 
(zgodnie 

z potrzebami) 

 

Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-
pedagogicznych 

Nauczyciele Specjaliści  

Zachęcanie uczniów słabszych do udziału 
w zajęciach wyrównawczych 

Nauczyciele Nauczyciele 
wychowawcy świetlicy 
szkolnej 
Rodzice 
Wychowawcy 
 

 

Wspomaganie rozwoju ucznia Pedagodzy Rodzice, ppp, rodzice zgodnie z planem prac 
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przez pedagogów, logopedów, psychologa 
 

Logopedzi 
Psycholog 

pedagoga i logopedy 

Współpraca z poradniami i innymi 
instytucjami wspierającymi rozwój dziecka 

Zespół ds. Wspierania 
rozwoju ucznia 
Pedagodzy 
Specjaliści 
Wychowawcy 

Nauczyciele 
Wicedyrektor 
Dyrektor 
 

 

Wolontariat koleżeński – pomoc w nauce A. Kostuń, M. Berent wychowawcy klas  

Rozpoznawanie 
możliwości 
psychofizycznych 
i potrzeb 
rozwojowych, 
sposobów uczenia 
się oraz sytuacji 
społecznej 
każdego ucznia 

Przygotowanie kart informacyjnych  
o dziecku wypełnionych przez rodziców 

 

wychowawcy klas I i IV rodzice 
Wrzesień 

2019 

 

Obserwacje pedagogiczne i logopedyczne 
w klasach pierwszych 

 

B. Wolańska,  
A. Bukowska 
logopedzi 

wychowawcy klas 
Wrzesień 

2019 

 

Przesiewowe diagnozy logopedyczne. logopedzi rodzice Wrzesień 
2019 

 

Współpraca z poradniami PP, sądem, 
MOPS i innymi instytucjami wspierającymi 
rozwój 
 

Pedagodzy 
Wychowawcy 
 

dyrektor 

Cały rok 

 

Ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze 
u sześciolatków  

A. Kostuń 
Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych 

Cały rok 
 

 

Skala Ryzyka Dysleksji E. Leszczyńska 
 

B. Wolańska 
wychowawcy klas 

Październik 
2019 

 

Diagnozowanie potrzeb dzieci 
obcojęzycznych oraz ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Pedagodzy 
Logopedzi 
 

Wychowawcy klas 
Wrzesień 

2019 
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Opieka nad 
uczniami 
obcojęzycznymi 

Wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie 
umiejętności językowych, organizacja 
dodatkowych zajęć z języka polskiego 

Poloniści 
Dyrektor 
Wicedyrektor 
 

Nauczyciele 

Cały rok 

 

Realizacja programu „Język bez barier” Nauczyciele świetlicy  
i oddziałów 
przedszkolnych 

Kierownik świetlicy 
szkolnej 

 

Diagnozowanie potrzeb. Monitorowanie 
przebiegu zajęć dla dzieci obcojęzycznych, 
zajęcia wyrównawcze 

Specjaliści 
Nauczyciele 
 

Nauczyciele 
Dyrektor 
Wicedyrektor 
 

 

Pomoc w asymilacji ze społecznością 
szkolną dzieciom obcokrajowcom 
 
 

wychowawcy 
pedagodzy 
zespół do spraw 
obcokrajowców 

wszyscy nauczyciele 

 

Przybliżanie kultury innych krajów (np. 
konkursy, pokazy, wystawy, Dni Kultury) 

Iwona Tarnowska, 
Natalia Szeliga 
Tomasz Przybyła, 
 M. Synal 
P. Wesołowska 

zespół do spraw 
obcokrajowców 

 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi 
(m.in Parlament Europejski, WCRS, 
ambasady, stowarzyszenia itp.) 

Praca z uczniem 
zdolnym 

Proponowanie dodatkowych zadań  
o podwyższonym poziomie trudności 

Nauczyciele Wicedyrektor 
 

Cały rok 

 

Prowadzenie kół zainteresowań, konkursów Nauczyciele 
przedmiotowcy 

Wychowawcy 

Dyrektor 

Zgodnie z planem 
zajęć dodatkowych 

Prowadzenie konsultacji indywidualnych Wszyscy nauczyciele Wicedyrektor Zgodnie z 
harmonogramem 

Zajęcia w klasach dotyczące rozwoju pasji, 
zainteresowań i talentów 

Pedagodzy, psycholog Wychowawcy  

Diagnozowanie uzdolnień uczniów klas 7-8 Pedagodzy, psycholog Wychowawcy  
Zgodnie z 

programem DZ  
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Diagnozowanie uzdolnień dzieci w 
oddziałach przedszkolnych w szkole 

A. Bukowska 
A. Łazarska 

Rodzice  
Wychowawcy  

Listopad 2019 
 

Rozpoznawanie uzdolnień uczniów, 
pielęgnowanie ich poprzez angażowanie 
dzieci w występy, konkursy, przeglądy, 
wystawy prac 

Wszyscy nauczyciele Zespół do spraw 
promocji szkoły 

Cały rok 

 

Prowadzenie zajęć 
dydaktyczno-
wyrównawczych 
i specjalistycznych 
dla uczniów 
wymagających 
szczególnego 
wsparcia 
w rozwoju lub 
pomocy pp oraz 
zajęć 
rewalidacyjnych 
dla uczniów 
niepełnosprawnych 

Prowadzenie zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych i specjalistycznych 

Pedagodzy 
Logopedzi 

Dyrektor, 
Wicedyrektorzy 

 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych 

Nauczyciele  

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych 

Pedagodzy 
Specjaliści 
prowadzących zajęcia 
ed. włączającej 

 

 
 
V. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

Realizacji 
Uwagi 

Działanie na rzecz 
zapobiegania 
przemocy 
psychicznej,   

Realizacja programu wychowawczo- 
profilaktycznego szkoły 

Wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, 
Pedagodzy, psycholog, 
specjaliści 

Rada Rodziców  
Rodzice 
Dyrektor 
 

Cały rok 

Pogadanki i warsztaty 
wychowawców klas 
zaplanowane 
w programach 
wychowawczych klas 
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fizycznej wśród 
uczniów (w tym 
rozwijanie 
umiejętności 
prospołecznych) 

Szybkie i skuteczne reagowanie 
na wszelkie przejawy agresji fizycznej 
lub psychicznej wśród uczniów 

Nauczyciele 
wychowawcy świetlicy 
specjaliści 

Dyrektor, 
Wychowawcy, 
Specjaliści, 
Kierownik świetlicy, 
Rodzice, 
Wicedyrektorzy 

 

Przestrzeganie przez uczniów Regulaminu 
świetlicy 

Nauczyciele świetlicy 
Rodzice 

 

Współtworzenie i przestrzeganie przez 
dzieci Kodeksu Grup Oddziałów 
Przedszkolnych. 

Nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych 

Zgodnie 
z Programem 
Wychowawczym 
Grup 

Podtrzymywanie pozytywnych tradycji 
szkoły i placówki, przekazywanie wartości 
społecznych i norm prospołecznych. 

Pedagodzy, psycholog 
nauczyciele 

SU  

Wdrażanie w szkole i placówce programów 
profilaktycznych ukierunkowanych 
na rozwiązywanie konfliktów (w tym 
mediacje i negocjacje) 

Pedagodzy, psycholog 
wychowawcy klas 

Nauczyciele 
Rodzice 

 

Warsztaty i pogadanki na godzinach 
wychowawczych 

Wychowawcy 
Pedagodzy, psycholog 

Rodzice  

Współpraca z instytucjami: Policja, MOPS, 
Itp. 

Pedagodzy Dyrektor 
Wychowawcy 
Rodzice 

 

Tworzenie tablic tematycznych 
dla rodziców i dzieci, warsztaty 
profilaktyczne, rozmowy kierowane 

Nauczyciele 
Pedagodzy 
Wychowawcy świetlicy 

Kierownik świetlicy 
Wicedyrektor 
 

 

Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki 
pozytywnej, podejmowanie interwencji 
w sytuacjach konfliktowych 

Pedagodzy, psycholog Wychowawcy 

Cały rok 

 

Prowadzenie zajęć integrujących 
w klasach, w szczególności w klasach 
początkowych 

Pedagodzy, psycholog 
wychowawcy klas 

Rodzice  



 

str. 26 

Systematyczne monitorowanie zachowań 
i relacji wewnątrzklasowych i szkolnych 
pomiędzy uczniami 

Pedagodzy, psycholog 
wychowawcy klas 

Nauczyciele, 
Wicedyrektorzy 

 

 

Zapoznanie uczniów i mobilizowanie 
do przestrzegania, zasad i reguł 
,dotyczących zachowania w środowisku 
szkolnym, prowadzenie tablicy 
informacyjnej, 
pełnienie stałego dyżuru dla uczniów 

wychowawcy klas, 
Rzecznik Praw Ucznia 

Nauczyciele  

Warsztaty w klasach poświęcone 
akceptowalnym społecznie sposobom 
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

wychowawcy klas Pedagodzy, psycholog  

Współpraca z Fundacją “Pączkowe 
drzewo”, rozwijanie tolerancji u 
najmłodszych poprzez sztukę 

Kamila Cichuta- Szwed Wychowawcy 0-III 
Fundacja Pączkowe 
Drzewo 

 

Przygotowanie oraz monitorowania zasad 
przestrzegania kontraktów klasowych 

wychowawcy klas Pedagodzy, nauczyciele  

Warsztaty nt. cyberprzemocy i sposobów 
radzenia sobie z nią prowadzone przez 
specjalistów spoza szkoły. 

Pedagodzy 
Nauczyciele świetlicy 
szkolnej 

Wychowawcy klas  

Działania Samorządu 
Uczniowskiego, 
Wolontariat 

Działania zgodne z planem pracy SU i 
Małego Samorządu Uczniowskiego oraz 
Wolontariatu na rok szkolny 2019/2020 
 

Opiekunowie SU i MSU 
oraz wolontariatu 

Członkowie zespołów 
Nauczyciele 

 

Wolontariat uczniowski-pomoc w nauce 
(uczniowie klas 4-8) 

Opiekunowie SU oraz 
wolontariatu 

Członkowie zespołów 
Nauczyciele 

Cały rok 

 

Współpraca z Wrocławskim Centrum 
Wolontariatu 

Opiekunowie SU oraz 
wolontariatu 

Członkowie zespołów 
Nauczyciele 

 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, K. Leciejewska Wychowawcy  



 

str. 27 

PTTK, DPS U. Dol 
B. Boreczek-Gietz 

Rodzice 
Su 

Współpraca z Caritas Polska B. Wolańska Wychowawcy, 
pedagodzy 

 

Opracowanie i przeprowadzenie wyborów 
samorządu uczniowskiego w klasa II - III, 
oraz IV-VIII. 

J. Leśniak 
A. Kostuń 
A. Laskowska-Szatan 
J.Mieczkowska 

MSU, SU 
Październik 

2019 

 

Spotkania  przewodniczących klas i SU z 
RZPU  

Nauczyciel wybrany 
przez uczniów w 
wyborach 
zorganizowanych 
przez SU w miesiącu 
październiku 

Nauczyciele 

Cały rok 
 

 

Organizacja imprez szkolnych: 
prowadzenie uroczystych apeli, dyskotek, 
zabaw szkolnych, zbiórek charytatywnych, 
konkursów, gazetek ściennych, akcji 
szczęśliwy numerek itp.  

J. Leśniak 
A. Kostuń 
A. Laskowska-Szatan 
J.Mieczkowska 

Wychowawcy 
Nagłośnienie - 
nauczyciele według 
harmonogramu SU 

szczegółowy 
harmonogram 
w planach pracy 

Małego i Dużego 
Samorządu 

Działalność Rzecznika 
Praw ucznia 

Stanie na straży praw uczniowskich   Nauczyciel wybrany 
przez uczniów w 
wyborach 
zorganizowanych 
przez SU w miesiącu 
październiku 

Wszyscy nauczyciele 

Załącznik 

Profilaktyka 
uzależnień 
 
 
 
 

Monitorowanie rozpowszechnienia 
używania substancji psychoaktywnych 
przez uczniów i wychowanków, w tym 
środków zastępczych i leków wydawanych 
bez wskazań lekarza używanych w celach 
pozamedycznych (ankieta). 

Wychowawcy klas 
Pedagodzy, psycholog 
Nauczyciele,  
 
 

Pielęgniarka szkolna 
Rodzice 
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Realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; 
wdrażanie programów profilaktyki 
uzależnień z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, rekomendowanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, opartych na naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej 
skuteczności 

Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy 
Specjaliści 
 

Wicedyrektorzy 
Kierownik 
świetlicy szkolnej 
Dyrektor 

 

 

Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb 
i problemów uczniów w zakresie 
zapobiegania uzależnieniom w programie 
wychowawczym szkoły i programie 
profilaktyki 

W Wszyscy 
nauczyciele 
Wychowawcy 
Specjaliści 

Nauczyciele,  
Rodzice, 
Dyrekcja 

Cały rok 

 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na rozwijanie ich pasji 
i zainteresowań w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej z zakresie profilaktyki 
uzależnień, w szczególności uczniom 
zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanym społecznie. 

Pedagodzy, psycholog 
Wychowawcy 
 

Nauczyciele  

Współpraca z rodzicami oraz instytucjami 
i podmiotami przy realizacji programów 
profilaktyki uzależnień oraz realizacji zadań 
z zakresu profilaktyki narkomanii 
zawartych w Krajowym Programie 

Pedagodzy, psycholog 
wychowawcy 
pielęgniarki szkolne 
 

Nauczyciele, 
Dyrektor 
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Przeciwdziałania Narkomanii. 

Udostępnienie nauczycielom i rodzicom 
aktualnych informacji na temat 
skutecznych sposobów prowadzenia 
działań wychowawczych i profilaktycznych  

Pedagodzy, psycholog 
pielęgniarki szkolne 
 

  

Realizacja programu profilaktycznego 
,,CUKIERKI'' 

R. Jarych,  
T. Pawłowska 

Kierownik świetlicy 
Cały rok 

 

Realizacja programu profilaktycznego 
“Bezpieczny uczeń” 

A. Bukowska Wicedyrektor 
 

 
 

Wprowadzanie 
działań 
zapewniających 
bezpieczeństwo 
w Internecie, 
wyczulających 
Uczniów 
na zagrożenia 
związane z jego 
użytkowaniem 

Pogadanki, warsztaty w czasie zajęć 
i godzin wychowawczych 

Wychowawcy Pedagodzy 
Rodzice 

Cały rok 
 
 
 

zgodnie z Programem 
Wychowawczym klas 

Prelekcje dla rodziców w czasie zebrań Wychowawcy Pedagodzy, psycholog 

Program Bezpieczna+ Nauczyciele Dyrektor 
Wicedyrektor 
 

 

Przestrzeganie zasad ochrony danych 
osobowych RODO 

Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
Administrator danych 

zgodnie 
z regulaminem 

Zajęcia dla uczniów na temat ochrony 
danych osobowych, klas 7 i 8 

Wychowawcy 
Nauczyciele doradztwa 

Dyrektor 
 

 

Stosowanie programów zabezpieczających 
dostęp do stron zawierających 
niebezpieczne treści (pracownie 
multimedialne) 

Nauczyciele zajęć 
komputerowych 

Dyrektor  

Cykl zajęć ,,Bezpiecznie w sieci” Wychowawcy 
świetlicy 

 Kierownik świetlicy 
szkolnej 

Cały rok 
 

Tworzenie gazetek tematycznych, 
warsztatów dla rodziców- Stop 

H. Błazełek 
E. Czaja 

N-le świetlicy 
i oddziałów 

Kilka razy 
w roku 
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cyberprzemocy na świetlicy szkolnej i 
oddziałach przedszkolnych w szkole 

przedszkolnych 

Pedagogizacja rodziców w czasie 
wywiadówek, na temat zagrożeń 
w cyberprzestrzeni 

Wychowawcy, 
psycholog 
pedagodzy 

 
Marzec 2019 

 

Organizacja spotkania dla nauczycieli, 
rodziców i uczniów z przedstawicielem 
Policji. Współpraca z policją w ramach 
działań profilaktycznych i eliminacji tego 
problemu. 

Pedagodzy 
wychowawcy 

Dyrektor 
Kwiecień 

 
Cały rok 

 

 

 Opracowanie i realizacja w ramach 
Programu profilaktyczno- wychowawczego 
klasy oraz zajęć komputerowych cyklu 
lekcji zawierających: korzystanie 
z informacji, relacje w środowisku 
medialnym, kreatywne korzystanie 
z mediów, jakie wartości ukrywają się 
w przekazach, jak bezpiecznie działać 
w sieci, informacje o nas w sieciowej 
społeczności. 

Pedagodzy 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
informatyki 
 

Rodzice 

Wrzesień 
2019 

 

realizacja według 
planu 

Współpraca 
z fundacjami 
lub stowarzyszeniami, 
działającymi na rzecz 
innych 

Udział uczniów w akcjach charytatywnych 
prowadzonych przez SU. 

 
A. Laskowska-Szatan 
M. Adamik-Beda 
SU 

Nauczyciele, 
Rodzice 
Wicedyrektorzy 

Cały rok 

zgodnie z planem 
pracy wolontariatu 
szkolnego 

Udział uczniów w wolontariacie 
pozaszkolnym 

K. Suszyńska Nauczyciele, 
Rodzice 
Wicedyrektorzy 

 

Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka. A. Laskowska-Szatan 
SU 

Wychowawcy klas 
M. Bagińska 
Rodzice 

zgodnie z potrzebami 
fundacji 

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, K. Leciejewska 



 

str. 31 

PTTK, DPS. 
Współpraca ze Schroniskiem dla 
Bezdomnych Zwierząt- zbiórka karmy i 
legowisk dla psów 
 i kotów 
Współpraca z LOP, Fundacją EkoCentrum, 
DZPK, PTTK 

U. Dol 
B. Boreczek-Gietz  
Z. Sendecka  
 

SU 
Mały SU 
 

Współpraca z Caritas Polska. B. Wolańska  

Współpraca z fundacją „Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworową". 

A. Kostuń  

Współpraca z Domem Samotnej Matki I. Słowińska  

Współpraca z Centrum Wolontariatu-
spotkania z wolontariuszami, prelekcje. 

A. Kostuń 
 

 

Promowanie wśród 
Uczniów wartości 
obywatelskich 
oraz poczucia 
odpowiedzialności 
za otaczającą 
rzeczywistość 

Organizowanie uroczystości szkolnych. nauczyciele, 
wychowawcy, SU 

Wicedyrektorzy 
Rodzice 

Cały rok 
zgodnie 
z harmonogramem 

Działalność SU, MSU, prowadzenie 
dokumentacji. 

A. Laskowska-Szatan 
J. Leśniak 
A. Kostuń 
J. Mieczkowska 

Wychowawcy klas 
wicedyrektorzy 

Cały rok 

zgodnie z planem 

Działalność wolontariatu. A. Kostuń Wychowawcy klas 
Wicedyrektorzy 

zgodnie z planem 

Obchody „Święta Drzewa". A.Frynas(I), Ł. 
Skulska, 

J. Kos (II), 
J. Kostro (III) 

Wychowawcy klas I-III 
Rodzice Październik 

2019 

 

Dzień życzliwości A. Frynas, M. 

Zapaśnik, K. 
Dziurkiewicz, A. 

Baran-Ściubeł, MSU 

Nauczyciele I-III 

XI 2019 
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Realizacja interdyscyplinarnego projektu 
,,Tajemnice drzew“ 

I. Tarnowska, M. 
Franczuk, M. Majocha 

Wszyscy wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok 
 

„Dzień niezapominajki"-konkurs 
ekologiczny. 

J. Jacaszek 
V. Dejnak,  
J. Ziółkowska 

Wychowawcy klas 1-3 
Maj 2019 

 

Pomoc socjalna 
dla uczniów 

Informowanie zainteresowanych rodziców 
o możliwościach, zasadach i kryteriach 
pomocy socjalnej w szkole. 

Pedagodzy Dyrektor 
Wychowawcy klas 

Cały rok 

 

Pomoc w otrzymaniu przez rodziny 
i realizacja programów socjalnych  

Pedagodzy Dyrektor 
Wychowawcy klas 
Caritas 

 

Organizowanie wśród dzieci pomocy 
koleżeńskiej. 

Wychowawcy klas Nauczyciele świetlicy 
Nauczyciele, SU 

 

Pomoc Rady Rodziców i Rad klasowych 
najbiedniejszym uczniom. 

Rada Rodziców 
wychowawcy klas 0-6 
pedagodzy   

Rzecznik praw ucznia 
Rada osiedla 
Dyrektor, Parafia, MOPS 

 

Rozwijanie postaw 
proekologicznych 

Lekcje na temat ekologii z elementami 
języków obcych. 

nauczyciele języków 
obcych 

 

Cały rok 

zgodnie z rozkładem 
materiału 

Projekt „Tropiciele przyrody". 
Koło LOP 

K. Leciejewska 
 U. Dol 

  

Wycieczki ekologiczne i zielone szkoły. wychowawcy klas Dyrektor 
Wicedyrektorzy  

Cały rok 
zgodnie 
z harmonogramem 
wycieczek 

Realizacja interdyscyplinarnego projektu 
,,Tajemnice drzew“ 
  
Cykl zajęć proekologicznych 
(kształtowanie właściwych postaw 
uczniów wobec środowiska 
przyrodniczego oraz odpowiedzialność za 

I.I.Tarnowska 
 M. Franczuk, 
 M. Majocha 
wszyscy wychowawcy 
świetlicy 

Wychowawcy świetlicy 
 

 

 

 

Cały rok 
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jego stan; poznanie czynników 
zagrażających przyrodzie w miejscu 
zamieszkania) 

Dzień Niezapominajki J. Jacaszek, V. Dejnak, 
J. Ziółkowska 

 
15.05.2020 

 

Program “Jestem przyjacielem natury” K. Dziurkiewicz  Cały rok  

Międzyszkolny konkurs grafiki 
komputerowej o tematyce ekologicznej 

J. Ziółkowska,  

K. Dziurkiewicz, 
 K. Leciejewska 

 
III 2020 

 

Zbiórka papieru drugiej szansy „ Papier 
drugiej szansy" 

 E. Czaja 
M.Berent 

Nauczyciele 
Wszyscy wychowawcy 
świetlicy 

Cały rok 
 

Współpraca z UM-Wydziałem do spraw 
ekologii. 

B. Boreczek-Gietz 
Z Sendecka 
U. Dol 

Wicedyrektorzy 
Cały rok 

 

Zbiórka makulatury, nakrętek 
Organizacja Europejskiego Dnia Parków 
Narodowych 

G. Górecki,  
nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych 

Wychowawcy 

Cały rok 

 

Segregacja odpadów-pogadanki wychowawcy Nauczyciele Cały rok  

Zbiórka baterii M. Golub Rodzice Cały rok  

Współpraca z PSZOK, warsztaty, wycieczki wychowawcy I-III Wicedyrektorzy Cały rok  

Promowanie wysokiej 
kultury osobistej 
i działań na rzecz 
innych. 

Kodeks kulturalnego zachowania podczas 
posiłku w stołówce szkolnej 

M. Franczuk Nauczyciele świetlicy 
Cały rok 

 

„Dzień Życzliwości" SU , MSU 
A. Laskowska 
A. Frynas, M. 
Zapaśnik, K. 

Wychowawcy klas 
B. Wolańska 
K. Kasprzykowska 

Listopad 
2019 
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Dziurkiewicz, A. 
Baran-Ściubeł, MSU, 

Wyjścia do instytucji kulturalnych: teatr, 
opera, filharmonia, muzea. 

wychowawcy Wicedyrektorzy 
Cały rok 

 

Zbiórki charytatywne, szlachetna paczka nauczyciele Wicedyrektorzy   

Promocja zdrowia Kształtowanie prawidłowych nawyków 
dbania o zdrowie własne i innych osób 
poprzez: 
o realizację zadań zaplanowanych 

w szkolnym programie promocji 
zdrowia 

o realizowanie zaleceń MEN w zakresie 
zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej w szkole 

o wspólne śniadania w klasach I-III 
i w świetlicy szkolnej 

o realizacja programów „Owoce 
i warzywa w szkole" oraz „Szklanka 
mleka" 

o cykliczne spotkania z pielęgniarką 
szkolną. 

Zespół ds. Promocji 
Zdrowia, 
wychowawcy klas, 
wychowawcy świetlicy 

Pielęgniarka szkolna  
Rodzice 
 

Cały rok 
 

 

Podejmowanie działań ograniczających 
spożywanie napojów o zwiększonej 
zawartości cukrów i barwników na rzecz 
konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia 
dzieci i młodzieży. 

Zespół d/s promocji 
zdrowia 
Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy 
Rodzice 

Rodzice 
Pielęgniarka szkolna 
 

 

Podejmowanie działań w celu zwiększenia 
zaangażowania uczniów w zajęcia 
wychowania fizycznego. 

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
Wychowawcy klas 0-3 

Rodzice  

Zajęcia ruchowe- "Tańcz Ty też potrafisz" A. Wajdner-Szustka Nauczyciele świetlicy Cały rok  
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Zajęcia w ramach planu pracy świetlicy-  
"W zdrowym ciele zdrowy duch". 

 
 

 
 

Lekcje na temat zdrowego stylu życia Wychowawcy Nauczyciele Cały rok 
zgodnie z planem 
wychowawczym klas        

Udział w akcji ogólnopolskiej „Zdrowo 
i sportowo”  

E. Czaja, 
H. Błazełek 

Nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych 

Cały rok 
 

Rowerowy maj K. Leciejewska 
 K. Dziurkiewicz, 

 E. Maniewska 

Nauczyciele 1-3  
Wszyscy nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych 

Maj 2020 

 

Olimpiada sportowa 
 

H. Błazełek 
E. Czaja 

Wszyscy nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych 

Maj 2020 
 

Zajęcia ruchowe „Ruch, taniec, muzyka”, 
Sportowe ABC, Superstars, Hałas. STOP. 

A. Wajdner-Szustka 
E. Czaja, 
H. Błazełek 
K. Tuszyńska, 
M. Łupkowska 

N-le świetlicy,  
oddziałów 
przedszkolnych Cały rok 

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka na sportowo I.Słowińska 

A.Sieroń 
A.Kołtuniewicz 
 

  
 

Nauczyciele wych.fiz, 
wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele, rodzice 
  

01.06.2020  

 

(B. Wolańska, 

A. Kostuń –
Kawiarenka) 

Konkurs Wiem, co jem M. Adamik-Beda, 

D. Górna, M. 
Zapaśnik. K. 

Dziurkiewicz 

Nauczyciele I-III 

Iii 2020 

 

 Tygodnie zdrowego odżywiania się K. Cichuta- Szwed A.Wajdner-Szustka 2 x w roku  

Działania Złożenie kwiatów na grobie Patrona Szkoły G. Górecki SU   
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patriotyczne (poza 
uroczystościami 
ujętymi w pkt. VII) 

Szkolenie pocztów sztandarowych P. Wesołowska    

Złożenie kwiatów na Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich z okazji Święta Niepodległości. 

M. Zapaśnik 
J. Kostro  
M. Krystyańczuk 

SU 
Listopad 

2019 

 

Tworzenie tablic dydaktycznych, warsztaty 
w ramach uroczystości szkolnych oraz 
świąt narodowych.  

wychowawcy 
wszyscy nauczyciele 
 

 
Cały rok 

zgodnie 
z kalendarzem 
roku szkolnego 

Zajęcia w ramach planu pracy świetlicy 
szkolnej: "Wartości wyższe, jako 
fundament prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie”. 

Wszyscy nauczyciele 
świetlicy 

 
Kierownik świetlicy 
szkolnej 
 

Grudzień 
2019 

 

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 
o Korowód MAJOWY (PROJEKT) 
o Apel 
o Plebiscyt ”Polak w służbie narodowi” 
o Gazetka szkolna (okolicznościowa) 
 
o 100 -lecie urodzin Jana Pawła II 
 

K. Leciejewska 
K. Cichuta- Szwed 
M. Adamik-Beda 
Jacek Duszak 
SU 
M. Gumienna,  
A. Habicht 
s. Laureta 
 

Nauczyciele klas 1-3 
 
 
Nagłośnienie –  
T. Gładysz 
 
Nagłośnienie –  
T. Przybyła,M. Palkin 

 

 

 
VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

Realizacji 
Uwagi 

 

Dbałość 
o odpowiednie 
zaplanowanie 

Organizacja dyżurów nauczycieli zgodnie 
z potrzebami szkoły 

Dyrektor 
Ł. Przyczyna- 
przygotowanie grafiku 

  

Aktywne dyżurowanie nauczycieli w czasie 
przerw 

Nauczyciele 
Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
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i kontrolę 
dyżurów 
nauczycielskich 

Dyżury nauczycieli na przerwach w klasach 
1-3 

Wychowawcy klas 1-3 
 
 

Organizacja przerw śniadaniowych 
i obiadowych 

Nauczyciele świetlicy 
Wychowawcy klas I-III 
Nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych w szkole 

Kontrola przestrzegania planu dyżurów 
J.Kędzierska 
K. Kasprzykowska 
B. Bukała 

Przestrzeganie regulaminu dyżurów nauczyciele 

Stosowanie 
ścisłych zasad 
nadzoru nad 
wyjściami i 
wyjazdami przez 
odbywających 
lekcje poza 
budynkiem 
placówki 

Rzetelne i terminowe przygotowywanie 
dokumentacji wyjścia 

nauczyciele 
wychowawcy klas 

dyrektor 
wicedyrektorzy 

Cały rok 
zgodnie z procedurą 
obowiązującą w 
placówce 

Przestrzeganie procedury organizacji 
wycieczek. 

Zapewnienie 
uczniom opieki 
po godzinach 
lekcyjnych 

Działalność świetlicy szkolnej-  zgodnie 
z planem rocznym. 

Dyrektor 
Wychowawcy świetlicy 

A. Wajdner-Szustka 

Cały rok 

 

Przestrzeganie 
zasad BHP 

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników 
Zespołu. 

Specjalista ds. Bhp 
Dyrektor 

Instytucje doskonalenia 
kadry 

zgodnie z potrzebami 

Szkolenia stanowiskowe i wstępne. 
Specjalista ds. Bhp 
dyrektor 

 

Przestrzeganie regulaminów pracowni, sal 
gimnastycznych itp. oraz przebywania 
na terenie szkoły. 

Nauczyciele 
Dyrektor 
Uczniowie 
Rodzice 

 



 

str. 38 

Organizacja próbnych alarmów 
ewakuacyjnych. 

Dyrektor 
specjalista ds. Bhp 
Wicedyrektorzy 

Nauczyciele 
i pracownicy 
administracji i obsługi 
Straż pożarna 

2019/2020 1-2 razy w roku 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w 
świetlicy, na korytarzu i stołówce szkolnej. 

Nauczyciele świetlicy Kierownik świetlicy 
szkolnej 

Cały rok  

System zielonych i żółtych kropek 
“Samodzielny powrót do domu” w klasach I-
III 

K. Cichuta- Szwed, 
wychowawcy klas I-III 

Wicedyrektor Cały rok  

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas lekcji, przerw, uroczystości 
szkolnych, zajęć pozalekcyjnych. 

Nauczyciele 
Uczniowie, rodzice, 
wicedyrektorzy 

Cały rok 
zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami 

Bezpieczeństwo 
uczniów w 
sytuacjach 
nietypowych 

Wprowadzenie procedur „Postępowania w 
sytuacjach kryzysowych.” 

Dyrektor Wszyscy nauczyciele Wrzesień  

Współpraca 
z policją i Strażą 
Miejską i innymi 
instytucjami 
we współpracy 
z WOŚP 

Organizacja pogadanek na temat 
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

wychowawcy klas 
pozostali nauczyciele 
J. Kasperski 

Straż Miejska 
Policja 
(w klasach 0-1 i 4), 
wychowawcy klas 

Cały rok zgodnie z potrzebami 

 

VII. BUDOWANIE KLIMATU i TOŻSAMOŚCI PLACÓWKI 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Kultywowanie 
tradycji 
szkolnych 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. 
SU 
Dyrektor 
wicedyrektorzy 

Wychowawcy 
nauczyciele 
nagłośnienie - T. 

4 września  
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Gładysz, D. Studencka 

Dzień Patrona Szkoły (apel). 

J.Mieczkowska 
A. Laskowska – Szatan 
SU 
J. Kępińska-Janota 
M. Gumienna 
A.Wawrzyńska 
T. Gładysz, E. Kloc 
K. Leciejewska I-III 

Wychowawcy 
nagłośnienie - M. Palkin, 
T. Przybyła 
 

12-19 
września 
2018 

 

Działania związane ze 150 rocznicą urodzin 
Patrona Szkoły 
- Wycieczka po Wrocławiu szlakiem Dawnej 
Polonii. 
- Turniej wiedzy o Polsce  
- Wieczornica 
 
- Międzyszkolny konkurs wiedzy o Polonii 
Wrocławskiej i jej działaczach 
- Patron naszej szkoły - konkurs plastyczny 
(lapbook - klasowy, portret - indywidualny 
(witraż, pop-art)) 
 

M. Gumienna,  
A. Habicht 
P. Wesołowska,  
J. Liguzińska 
P. Wesołowska 
D. Studencka,  
P. Wesołowska 
J. Liguzińska,  
P. Wesołowska 
J. Liguzińska 
M. Skurjat 

Nagłośnienie turnieju - 
M. Palkin 
 
nagłośnienie 
Wieczornicy - T. 
Gładysz, T. Przybyła 

17 IX -13 XI 
2019 
 

 

Projekt “Nasz Patron” I-III Nauczyciele I-III Wicedyrektor   

Narodowe Czytanie - nowele polskie  A. Skulska,  
P. Wesołowska,  
K. Suszyńska,  
biblioteka 

M. Ostrowska 
nagłośnienie - D. 
Studencka, T. Przybyła 
 

Październik 
2019 

 

Dzień Edukacji Narodowej. SU , MSU 
E.Kloc 
D. Górna 
T. Gładysz, D.Studencka 

M. Ostrowska 
nagłośnienie - T. 
Przybyła, M. Palkin 
K. Cichuta-Szwed 

Październik 
2019 
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A. Baran Ściubeł J. Kos 

Pasowanie uczniów klasy I. A. Frynas MSU 
nagłośnienie - M. 
Palkin, T. Gładysz 
wychowawcy klas 1 
K. Kasprzykowska 

Październik 
2019 

 

 
 
 

Tydzień Życzliwości. 

A. Frynas, M. Zapaśnik K. 
Dziurkiewicz, A. Leśniak,  
MSU, SU, J.Mieczkowska 
A. Laskowska-Szatan 

Wychowawcy świetlicy 
SU 

Listopad 
2019 

 

Andrzejki. 
wychowawcy, 
wychowawcy świetlicy 

SU 

Listopad 
2019 

 

Święto Odzyskania Niepodległości. 

K. Leciejewska (klasy 1-3)  
K. Kasprzykowska 
L. Wójcik 
J. Ziółkowska (parada) 
M. Skurjat (klasy 4-6) 
P. Wesołowska 
D. Studencka (klasy 7-8) 
M. Ostrowska (dekoracje) 
M. Palkin, T. Gładysz  
dyrektor 
wicedyrektorzy 
SU 

J. Kasperski 
wychowawcy 
 

 

Mikołajki. 
SU, MSU (klasy 1-3) 
wychowawcy, 
wychowawcy świetlicy 

Rodzice 
grudzień 
2019 

 

Warsztaty bożonarodzeniowe. 
Wychowawcy klas 0-3 
Wychowawcy świetlicy , 
oddziałów przedszkolnych 

Rodzice 
grudzień 
2019 
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Spotkania wigilijne. Wychowawcy Rodzice 
grudzień 
2019 

 

Jasełka. 
Przedstawienie bożonarodzeniowe 

s. Laureta,  
M. Palkin 
T. Przybyła 
I. Babijczuk 
W. Szablowski 
klasy I-III  
W. Szablowski (Jasełka 
dla seniorów) 

Nagłośnienie - T. 
Gładysz 

21-22 
grudzień 
2019 

 

Bal Karnawałowy 1-3. Nauczyciele klas 1-3 
M. Adamik- Beda 

Rodzice 
 

styczeń/luty 
2020 

 

Pożegnanie klas 8. 
P. Wesołowska 
D. Studencka 
M. Ostrowska 

Wychowawcy klas 7 i 8, 
SU, rodzice 
nagłośnienie - M. Palkin 
T. Gładysz 

24 czerwca 
2020 

 

I Dzień Wiosny. 

J.Mieczkowska  
A. Laskowska-Szatan  
SU, A. Baran-Ściubeł,  
Ł. Skulska, MSU, 
wychowawcy świetlicy 

Wychowawcy, rodzice 
 
nagłośnienie - T. 
Przybyła, M. Palkin 

marzec 
2020 

 

Dzień papieski. 
100 rocznica urodzin Jana Pawła II 

s. Laureta 
M. Strzelecki, I.Babijczuk 
M. Palkin, T. Przybyła 

nagłośnienie - T. 
Przybyła, M. Palkin 
 

18 X 2019 
18 V 2020 

 

Pasowanie na czytelnika   M.Golub wychowawcy klas 1 Maj 2019  

Święta majowe 
 
 

J. Liguzińska 
M. Skurjat 
K. Leciejewska, K. 

P. Wesołowska(poczet)  
T. Gładysz 
M. Ostrowska 

30 IV 2019  
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Korowód majowy 

Cichuta- Szwed, M. 
Adamik- Beda 

 

Dni otwarte szkoły. 

K. Kasprzykowska 
A. Wajdner  
K. Cichuta- Szwed 
A. Frynas 
B. Wolańska 
A. Bukowska,  
M. Golub 
K. Leszczyńska 
J. Janota- Kępińska 

SU, MSU,  
nauczyciele klas 1-3, 
specjaliści,  
nauczyciele 
bibliotekarze 
nauczyciele języka 
angielskiego, 
nauczyciele świetlicy 

marzec/ 
kwiecień 

2020 
 

Dzień Dziecka -Festyn sportowy. 

klasy 5-8: 
Turniej piłki nożnej- M. 
Strzelecki 
Część rekreacyjno-
sportowa: 
M. Bagińska,L. 
Wójcik,A.Kołtuniewicz, 
A.Sieroń 
 
Klasy 1-4: 
Organizacja festynu: 
Anna Zielińska-Pruś 
Marta Kubska- Sobulska 
Katarzyna Fudali 
Katarzyna Kopeć 
 
Słodka kawiarenka: 
B. Wolańska, A. Kostuń  

wychowawcy 
nauczyciele wf-u 
SU 
rodzice 
 
 
 
 M.Franczuk-Szkotak 
I.Tarnowska 
K. Cichuta -Szwed 
wychowawcy I-IV 
rodzice 

czerwiec 
2020 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
(klasy 4-5) 
 
(klasy 6-7) 

P. Wesołowska (poczet)  
E. Kloc, Wychowawcy 
P. Wesołowska (poczet) 

czerwiec 
2020 
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(klasy 8) 
 
 
 
Klasy 1-3: 
Program artystyczny: 
K. Cichuta- Szwed, J. Kos 
 

A. Skulska, 
Wychowawcy 
P. Wesołowska, T. 
Gładysz, D.Studencka 
nagłośnienie - T. 
Przybyła, M. Palkin 
Dekoracje: A. Baran- 
Ściubeł, E. Maniewska 
Przygotowanie sali: M. 
Adamik- Beda 
Nagłośnienie: Ł. Skulska 

Budowanie 
poczucia 
wspólnoty wśród 
Uczniów, 
Rodziców 
i Nauczycieli, 
odwołując się 
do tradycji 
Placówki i jej 
osiągnięć 

Organizacja i aktywne uczestnictwo 
nauczycieli, uczniów i rodziców 
w uroczystościach szkolnych. 

Wychowawcy 
Rodzice 

Dyrektor Cały rok  

 

VIII. PROMOWANIE PLACÓWKI, WSPÓŁPRACA z INNYMI PLACÓWKAMI oraz INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Godne 
reprezentowanie 

Udział pocztu sztandarowego 
w uroczystościach na terenie miasta. 

G. Górecki 
J. Kasperski 

SU 
Rada Rodziców 

Cały rok 
Zgodnie 

z kalendarzem 
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placówki 
podczas 
oficjalnych 
uroczystości, 
spotkań 

Udział uczniów w imprezach miejskich. Nauczyciele wicedyrektorzy 
nauczyciele 
uczniowie Aktywne uczestnictwo w uroczystościach 

szkolnych z zachowaniem odpowiedniego 
ubioru. 

Uczniowie 
Rodzice 
Wychowawcy klas 

Współpraca 
ze społecznością 
lokalną i dbałość 
o dobre relacje 
z otoczeniem 
placówki 

Organizacja zajęć dla dzieci przedszkolnych 
w ramach Dni Otwartych Szkoły. 

A. Frynas,I.Inglot 
K. Kasprzykowska 
A.Wajdner-Szustka 
 

Marzec 2019  

Spotkanie Dyrektora z Rodzicami przyszłych 
uczniów. 

Dyrektor 
K. Kasprzykowska 

SU 
Rada Rodziców 
nauczyciele 

  

Prezentowanie osiągnięć placówki. Zespół d/s promocji 
szkoły 
D. Górna 

nauczyciele 
uczniowie , SU  
wicedyrektorzy 

Cały rok 

 

Kronika szkolna. J. Kostro, I. Tarnowska 
A. Warzyńska 

Nauczyciele  

Gazetka szkolna. J. Kępińska-Janota 
A. Skulska, M. 
Gumienna 
A. Baran- Ściubeł 
M. Zapaśnik A. Habicht 

Nauczyciele uczniowie  

Strona internetowa biblioteki szkolnej. Bibliotekarze J. Ziółkowska  

Strona internetowa Szkoły. 
J. Ziółkowska 
B. Wolańska 
Ł. Przyczyna 

Nauczyciele  

Tablice szkolne. Nauczyciele Wychowawcy klas Wg przydziałów 

Współpraca z Parafią (rekolekcje, 
uroczystości szkolne, wystawy prac 
konkursowych). 

nauczyciele religii 
dyrektor,  
proboszcz 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 

Wychowawcy klas 
Cały rok  
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Współpraca z Radą Osiedla (inicjatywy 
obywatelskie). 

dyrektor 
L. Wójcik 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 

Nauczyciele 
Cały rok Wrzesień 

Organizacja Dnia Rodziny. 

Nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych 
i edukacji 
wczesnoszkolnej 

 K. Kasprzykowska 
Maj/czerwiec 

2019 
 

Współpraca z Wydziałem Edukacji 
oraz innymi szkołami i instytucjami 
kulturalnymi w ramach projektu MOK (Młodzi 
Obywatele Kultury). 

M. Synal 
A.Warzyńska 

Rada Rodziców 
rodzice 
nauczyciele, 
wicedyrektorzy 

Cały rok 
Zgodnie 

z harmonogramem 

Współpraca z KS Sporting. 
Nauczyciele WF 
wychowawcy klas 1-3 

Dyrektor Cały rok  

Współpraca 
i wymiana 
doświadczeń 
z innymi 
Placówkami 
lub instytucjami 

Współpraca ze Szkołami Spod Znaku Rodła. P. Wesołowska SU Cały rok  

Współpraca z Biurem Informacyjnym Komisji 
Europejskiej - Europejskie Dni Języków- 
m.in. koncert szkół "Wielojęzyczna Europa. 

M.Synal 
 

n-le językowcy 
 

18-28 
wrzesień 

 
 

Współpraca z SP nr 113 ,LO nr VIII i SP 61-
udział uczniów we wspólnych projektach 
i konkursach z języka francuskiego. 

 
A.Guziczak 
 
Nauczyciele języka 
francuskiego 
 
 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
Rada Rodziców 
Rodzice, nauczyciele 
B. Kuczyńska Cały rok 

 

Współpraca z Goethe Institut, Alliance 
Francaise, z innymi szkołami. 

M. Wierzbicka n-le językowcy 
 

Współpraca z LOP. K. Leciejewska, U. Dol   

Współpraca z mediami. Dyrektor  
Cały rok 

 

E-dziennik Administratorzy e- nauczyciele  
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dziennika:  
Ł. Przyczyna,  
P. Wesołowska 

J. Leśniak,  
J. Ziółkowska 

 

 

 

 

 

IX . BUDOWANIE ZESPOŁU 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Rozszerzenie 
działań 
w ramach WDN 

Lekcje otwarte. liderzy zespołów nauczyciele cały rok 
Zgodnie z planem pracy 
zespołu 

 

 
IX. MONITOROWANIE EFEKTÓW 

 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Regularne 
stosowanie 
metod 
monitorowania 
efektów 
nauczania 
(np. przyrostu 

Przeprowadzanie diagnoz i badań 
edukacyjnych 

Zespół ds. Diagnoz Wicedyrektorzy 
Nauczyciele 

Cały rok zgodnie 
z harmonogramem 

Analiza wyników sprawdzianów 
zewnętrznych 

Zespół do diagnoz 
Wicedyrektorzy 

Nauczyciele  

Analiza wyników semestralnych Wicedyrektorzy Nauczyciele  

Diagnozy pedagogiczne i logopedyczne Pedagodzy  Wrzesień ,  
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wiedzy 
i umiejętności) 

Logopedzi maj 

Badanie przyrostu wiedzy z j. obcych w 
klasach 4-7 

Milena Łyś-Maliszewska 
Nauczyciele języków 
obcych 

Wicedyrektorzy Wrzesień , 
maj 

 

Systematyczne ocenianie ucznia zgodnie 
z WZO 

Nauczyciele Wychowawcy klas 
wicedyrektorzy 

cały rok  

Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów w 
klasach 8 

Nauczyciele 
matematyki, języka 
polskiego i języków 
obcych 

Zespół d/s diagnoz 
Wicedyrektorzy 

Listopad/ 
grudzień                        

 

Prowadzenie  „Kart monitorowania 
przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów" 

Nauczyciele 1-3 Nauczyciele, 
Wicedyrektor 

  

Omawianie 
z Radą 
Pedagogiczną 
wyników 
funkcjonowania 
placówki 
i wspólne 
planowanie 
działań 

Spotkania Rad Pedagogicznych, 
formułowanie i wdrażanie wniosków 

Dyrektor  
Wicedyrektorzy 
Liderzy zespołów 
Nauczyciele 
 

 cały rok zgodnie z Planem 
Nadzoru 
Pedagogicznego 

Praca w zespołach zadaniowych 
i przedmiotowych 

Liderzy zespołów 
Nauczyciele 
 

Stosowanie 
różnorodnych 
narzędzi 
i mierników 
oceny 
funkcjonowania 
Placówki-
diagnoz, 
obserwacji, 
superwizji, 

Monitorowanie realizacji podstawy 
programowej 

Nauczyciele 
 

 
Dyrektor 
Wicedyrektorzy 

cały rok zgodnie z Planem 
Nadzoru 
Pedagogicznego 

Monitorowanie pracy nauczycieli 
(hospitacje, obserwacje itp. ). 

Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
Opiekunowie stażu 

Hospitacje i lekcje otwarte. Nauczyciele 
Wicedyrektorzy 
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ankiet 
od Rodziców/ 
Opiekunów 
i Uczniów 

 

RELACJE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIÓW 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Współpraca 
z Rodzicami / 
Opiekunami 

Zapoznanie Rodziców/Opiekunów  
z dokumentacją szkolną oraz nowymi 
rozporządzeniami dotyczącymi oświaty 

Wychowawcy Wicedyrektorzy 

wrzesień 2019 

zgodnie 
z kalendarzem roku 

szkolnego 2019/2020 
i planami 

wychowawczymi klas 

Umożliwianie Rodzicom/Opiekunom 
wpływu na działalność Placówki w ramach 
obowiązujących regulaminów (badanie ich 
opinii, np. poprzez ankiety i konsultacje, 
uwzględnianie ich zdania i propozycji) 

Wychowawcy Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
pedagodzy 

cały rok 

 

Zapoznanie Rodziców z zasadami 
funkcjonowania świetlicy (godziny pracy, 
upoważnienia, kodeks świetlicy) 
Bieżący kontakt z rodzicami 
(informowanie o zachowaniu lub zdrowiu 
dziecka) 

Wychowawcy świetlicy Kierownik świetlicy 

 

Informowanie Rodziców/Opiekunów 
na bieżąco o podejmowanych w Placówce 
działaniach i inicjatywach 

Wychowawcy Dyrektor 
Nauczyciele 
rodzice 

 

Oferowanie Rodzicom/Opiekunom 
pomocy, jeżeli zaobserwowane zostały 
trudności wychowawcze lub edukacyjne 
Ucznia, lub gdy rodzice/opiekunowie sami 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagodzy, psycholog 

Dyrektor 
Rada Rodziców 
nauczyciele 
SU 
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sygnalizują podobne problemy; zachęcanie 
ich do rozmowy, proponowanie wsparcia 

Integrowanie Rodziców/Opiekunów 
z Placówką poprzez podejmowanie 
wspólnych działań i zachęcanie 
do uczestnictwa w wydarzeniach mających 
miejsce w Placówce, pomoc placówce 

Wychowawcy klas Dyrektor 
Rada Rodziców 

Zgodnie z planem pracy 

Organizowanie konsultacji dla rodziców 
w określone dni (po wcześniejszym 
sygnale o potrzebie takiego spotkania). 

nauczyciele, 
wychowawcy świetlicy 

Wicedyrektorzy 

Cały rok 

 

Stosowanie 
różnorodnych 
metod 
w rozwiązywaniu 
sytuacji trudnych 
(np. mediacje) 

Szybkie reagowanie na wszelkie przejawy 
agresji wśród uczniów, rozmowy 
z pedagogiem i rodzicami, organizacja 
zespołów wychowawczych 

Nauczyciele, psycholog 
pedagodzy, 
wychowawcy świetlicy 

Rodzice  
Nauczyciele 

 

Warsztaty w ramach godzin 
wychowawczych dot. budowania 
prawidłowych relacji rówieśniczych 

Pedagodzy, psycholog 
wychowawcy 

Lider zespołu PPP 
 

Zajęcia dot. sposobów rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych z nastawieniem 
na mediację i negocjację. 

Pedagodzy, psycholog  
wychowawcy 

Lider zespołu PPP 
 

Wyjścia i wycieczki integrujące klasę, 
imprezy klasowe 

Wychowawcy Wicedyrektorzy 
rodzice 

 

Współpraca 
z Radą Rodziców 

Wybór Trójek Klasowych Wychowawcy klas Dyrektor 
Wicedyrektorzy 
Nauczyciele 
Rodzice 
Rada rodziców 

wrzesień 2019 

zgodnie z Kalendarzem 
roku szkolnego 2018/19 
i planami 
wychowawczymi klas 

Wybór Rady Rodziców Szkoły Rodzice 

Udział Rady Rodziców w uroczystościach 
szkolnych 

Rada Rodziców 

Cały rok Współpraca w zakresie wdrażania 
programów i projektów oraz organizacji 
zajęć dodatkowych 

SU 
wolontariat 
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Wsparcie rodziców w organizacji dowozu 
dzieci na zajęcia pływania 

rodzice 

Wspólne podejmowanie ważnych inicjatyw 
i akcji 

Nauczyciele 

Współpraca z RR podczas organizacji 
konkursów klasowych i szkolnych imprez 
okolicznościowych, wycieczek. 

Nauczyciele, 
wychowawcy świetlicy Cały rok  

 

 

XI. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 

Planowane 
działania 

Sposoby realizacji 
planowanych działań 

Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 
Termin 

realizacji 
Uwagi 

Organizacja 
wycieczek i imprez 
pozaszkolnych 
dla uczniów klas 0-8  

Zgodnie z planem wycieczek i imprez. Wychowawcy Rodzice 
Dyrektor, 
Wicedyrektorzy 

Cały rok w załączniku 

Realizacja projektów 
interdyscyplinarnych 

Realizacja projektu 
interdyscyplinarnego ,,W 288 dni 
dookoła świata“ 
 Realizacja projektu 
interdyscyplinarnego ,,Tajemnice 
drzew“ 

M.Berent 
  
 I.Tarnowska, M. 
Franczuk, M. Majocha 

Wychowawcy świetlicy Cały rok  

Warsztaty dla dzieci 
i rodziców, zajęcia 
otwarte 

Warsztaty Bożonarodzeniowe. 
Warsztaty Wielkanocne 

Wychowawcy klas 0-3 
M. Majocha, M. Berent 

Wychowawcy świetlicy   

Wzbogacanie bazy 
dydaktycznej szkoły 

Zakup materiałów, pomocy 
dydaktycznych, gier edukacyjnych, itp. 
w ramach wzbogacania wyposażenia 

Dyrektor Wszyscy nauczyciele 

Rada Rodziców 
Cały rok  
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pracowni przedmiotowych 
Współpraca z rodzicami w zakresie 
wspomagania świetlicy w papier, 
pomoce i zabawki. 

 
 


