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- DZIAŁALNOŚĆ WYNIKAJĄCA z KIERUNKÓW REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA w roku 

szkolnym 2021/2022 – (załącznik z planów zespołów przedmiotowych i zadaniowych) 

- DZIAŁALNOŚĆ WYNIKAJĄCA z GŁÓWNYCH ZADAŃ dla RADY PEDAGOGICZNEJ 

i KIEROWNICTWA SZKOŁY w roku szkolnym 2021/22 - (załącznik z planów zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych) 

- BUDOWANIE KLIMATU i TOŻSAMOŚCI PLACÓWKI (Kultywowanie tradycji szkolnych, 

budowanie poczucia wspólnoty wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, odwołując się do tradycji Placówki 

i jej osiągnięć). (załącznik z kalendarium szkoły) 
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I. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

Planowane 

działania 
Sposoby realizacji planowanych działań Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

Realizacji 
Uwagi 

 

Realizacja Podstawy 

programowej 

wychowania 

przedszkolnego 

i kształcenia 

ogólnego 

Zapoznanie uczniów i rodziców z jej treścią, 

wymaganiami WSO i PSO 

Wychowawcy, 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

Wrzesień 2021  

Uwzględnianie w konstruowanych planach 

wynikowych i rozkładach materiału 

wniosków z przeprowadzonych diagnoz 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wicedyrektorzy 
Wrzesień 2021 

 

wdrażanie  

wniosków 

cały rok 

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 

2022 
 

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 

pozalekcyjnych 

Zajęcia logoterapeutyczne oraz terapeutyczne 

z elementami terapii pedagogicznej 

i socjoterapii 

 

Pedagodzy, 

psycholog, 

logopedzi 

Wychowawcy klas 

Cały rok  

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej M. Bagińska, G. 

Górecki 

Dyrektor, wicedyrektor 
Cały rok  

Realizacja na terenie placówki programów  

i projektów 

Z. Sendecka, 

Joanna Kos, H. 

Błazełek 

Nauczyciele, 

Instytucje wspomagające 

pracę szkoły 
Cały rok 

Zgodnie z  

wykazem na rok 

2021/22 

 

Mobilizowanie Udział uczniów w konkursach nauczyciele Liderzy zespołów Cały rok Zgodnie z 
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Uczniów do udziału 

w olimpiadach 

i konkursach 

wojewódzkich, ogólnopolskich 

i międzynarodowych 

przedmiotowych 

 

 

Joanna Kos, Piotr 

Sadurski, Katarzyna 

Dudzik, wicedyrektorzy 

harmonogramem 

zespołów 

przedmiotowych 

i kalendarzem 

konkursów  

Udział uczniów w konkursach 

międzyszkolnych  

Monitorowanie na bieżąco napływających 

ofert konkursów miejskich 

 

nauczyciele 

Umożliwianie 

Uczniom prezentacji 

ich zainteresowań 

lub umiejętności 

na terenie Placówki 

Prezentowanie przez uczniów swoich 

zainteresowań i osiągnięć na godzinach 

wychowawczych 

Wychowawcy klas nauczyciele 

Rodzice 

Cały rok 

Zgodnie z 

harmonogramem 

zespołów 

przedmiotowych 

i kalendarzem 

konkursów 

Apele i występy artystyczne Nauczyciele Rodzice 

Udział uczniów w akcjach organizowanych 

przez Samorząd Uczniowski oraz Mały 

Samorząd 

A. Kostuń,  

K. Kopeć 

SU, MSU 

wicedyrektorzy  

Gazetka szkolna "Muchoborskie nowinki”  

„Muchoborskie nowinki - Junior". 

(klasy 1-3 

J. Kos 

A. Baran-Ściubeł, 

Beata Bukała 

(klasy 4-8) 

J. Płokarz 

K. Leszczyńska 

J. Kędzierska 

Wicedyrektorzy 

 

 

 

Tablice sukcesów uczniów – klasy 1-8 

(wystawa) 

 

zespół d/s promocji 

szkoły: J. Jacaszek, 

Ł. Skulska 

M.Gebel 

J.Mieczkowska 

M. Skurjat (kl. 4-8) 

Wychowawcy 

Rodzice, nauczyciele 

organizujący konkursy 
 

Prezentowanie prac plastycznych oraz 

wystawy pokonkursowe na gazetkach 

szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły 

Redakcja i korekta materiałów na stronę 

M. Franczuk 

M.Adamik- Beda 

(tablica na parterze, 

Joanna Jacaszek, 

Wszyscy nauczyciele klas 

1-8,  

 

wychowawcy świetlicy 
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WWW szkoły Łucja Skulska 

 tablice na I 

piętrze), M. 

Ostrowska,  

 

Tablice w świetlicy 

- nauczyciele 

świetlicy. 

 

Ziółkowska- strona 

www, korekta 

materiałów: 

Katarzyna 

Suszyńska 

Prezentowanie sukcesów dzieci na stronie 

internetowej przez chętnych uczniów, akcja 

“Diamenty i perełki” 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowanie sukcesów uczniów świetlicy 

na stronie internetowej świetlicy. 

Eksperciaki - prezentacja zainteresowań 

uczniów.  

 

Przegląd młodych talentów klasy 1-3 

klasy ,,0" – 

Katarzyna 

Tuszyńska 

klasy 1-3 – Łucja 

Skulska 

kl. 4-8- 

wychowawcy, 

Justyna Płokarz 

(umieszczanie na 

stronie szkoły) 

K. Fudali 

K.Kopeć, K. 

Fudali, S. Wróbel 

 

 

Mariola Adamik- 

Beda, Łucja 

Skulska, Joanna 

Kos 

Wychowawcy, rodzice 

 

Diagnozowanie Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności w Nauczyciele  Październik 2021 Zgodnie z 
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postępów w nauce, 

wykorzystywanie 

wyników badań 

zewnętrznych 

i wewnętrznych 

do potrzeb szkoły 

(w tym badania 

losów absolwentów) 

klasach IV-VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozy wstępne dla 1 klas i 

końcoworoczne dla 1 i 3 klas 

przedmiotowcy: 

matematycy, 

 

M. Wierzbicka, M. 

Gebel, M. 

Wróblewska, 

K.Kawka, M. Łyś 

Maliszewska 

M.Płatkowska 

J.Mieczkowska 

 

Mariola Adamik- 

Beda, K. 

Kasprzykowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 1 i 3 

/ maj 2022 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021 i 

maj 2022 

harmonogramem  

zespołów 

przedmiotowych 

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  

Program „Twórcze rozwiązywanie 

problemów” 

K. Tuszyńska  
 

Program “Czytanie - sposób na spędzanie 

wolnego czasu” 

 

Program “Bajkopodróżowanie” 

K. Tuszyńska 

 

 

M.Franczuk - 

Szkotak 
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Kompensowanie braków edukacyjnych – 

pomoc w odrabianiu prac domowych w 

czasie zajęć w świetlicy szkolnej. 

 

Rozwijanie kompetencji matematycznych na 

zajęciach w świetlicy - kodowanie. 

 

 

 

Praca metodą aktywnego słuchania muzyki 

wg Batii Strauss 

 

Praca z wykorzystaniem Siły Myślenia 

Wizualnego 

Wszyscy 

wychowawcy 

świetlicy. 

 

K.Kopeć ,K. Fudali 

T. Pawłowska 

A. Jaskólska 

S.Wróbel 

 

S. Wróbel 

K. Kopeć 

 

S. Wróbel 

Wszyscy wychowawcy 

świetlicy. 

 

 

Praca metodą projektu, wykorzystanie 

pomocy multimedialnych, nauka tworzenia 

czytelnych notatek. Wykorzystanie tablicy 

multimedialnej, tworzenie tablic 

dydaktycznych 

Nauczyciele 1-8 

 

 

 

>Tutoring- zajęcia rozwijające i wspierające 

potencjał uczniów-program własny”Myślę -

tworzę-wiem-potrafię” 

J. Jacaszek Zainteresowani  

n-le I-III  

Realizacja Programu 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa 

Zawodowego  

Wdrożenie realizacji założeń Programu 

WSDZ na rok szkolny 2021/2022 

P. Lew Wszyscy nauczyciele Cały rok  

Targi szkół ponadpodstawowych. P. Lew Zespół ds. doradztwa 

zawodowego 

marzec/kwiecień  

II. DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Realizacja zadań 

wynikających 

z rozporządzenia 

Ministra Edukacji 

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych 

uczniów i udzielanie im pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

Wychowawcy  

Pedagodzy, 

Nauczyciele 

Logopedzi 

Nauczyciele 

Rodzice  

Wrzesień 2021 

cały rok 

(zgodnie 
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Narodowej 

w sprawie zasad 

udzielania 

i organizacji pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

w publicznych 

przedszkolach, 

szkołach 

i placówkach 

Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

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 

przez pedagogów, logopedów, psychologa 

 

Pedagodzy 

Logopedzi 

Psycholog 

Rodzice, ppp, rodzice zgodnie 

z planem prac 

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, S. Wróbel, 

B.Kuczyńska 

M. Ostrowska 

K. Fudali, K. Kopeć 

wychowawcy klas  

Rozpoznawanie 

możliwości 

psychofizycznych 

i potrzeb 

rozwojowych, 

sposobów uczenia 

się oraz sytuacji 

Przygotowanie kart informacyjnych  

o dziecku wypełnionych przez rodziców 

 

wychowawcy klas I i IV rodzice Wrzesień 2021  

Obserwacje pedagogiczne i logopedyczne 

w klasach pierwszych 

 

B. Wolańska,  

logopedzi 

wychowawcy klas Wrzesień 2021  

Przesiewowe diagnozy logopedyczne. logopedzi rodzice Wrzesień 2021  
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społecznej każdego 

ucznia 

Współpraca z poradniami PP, sądem, MOPS 

i innymi instytucjami wspierającymi rozwój 

 

Pedagodzy 

Wychowawcy 

 

dyrektor Cały rok  

Skala Ryzyka Dysleksji E. Leszczyńska 

 

B. Wolańska, A. 

Bukowska 

wychowawcy klas 2 i 3 

Październik 

2021 

 

Diagnozowanie potrzeb dzieci 

obcojęzycznych oraz ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Pedagodzy 

Logopedzi 

 

Wychowawcy klas Wrzesień 2021  

Opieka nad 

uczniami 

obcojęzycznymi 

Wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie 

umiejętności językowych, organizacja 

dodatkowych zajęć z języka polskiego 

Poloniści 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

 

Nauczyciele Cały rok  

Diagnozowanie potrzeb. Monitorowanie 

przebiegu zajęć dla dzieci obcojęzycznych, 

zajęcia wyrównawcze 

Zespół ds. uczniów 

obcojęzycznych: lider 

Katarzyna Leszczyńska, 

klasy 1-3: Piotr Sadurski, 

Beata Wolańska, Aneta 

Bukowska,  

Klasy 4-8: Wojciech 

Komsta, Mikhaił Palkin, 

Tomasz Przybyła 

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, 

Projekt Polska w Europie 1-3) 

 Monika Wróblewska, M. 

Palkin, Katarzyna 

Leciejewska, Katarzyna 

Leszczyńska, Tomasz 

Przybyła 

Zespół ds. Uczniów 

obcojęzycznych 

 

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  
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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 

 

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 

dodatkowych dla 

uczniów ze 

specyficznymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

Prowadzenie zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych i specjalistycznych 

Pedagodzy 

Logopedzi 

Dyrektor, 

Wicedyrektorzy 

 

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych 

Nauczyciele  

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów niepełnosprawnych 

Pedagodzy 

Specjaliści  

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 

Odpowiedzialni 
Współodpowiedzialni 

Termin 

Realizacji 
Uwagi 

Działanie na rzecz 

zapobiegania przemocy 

psychicznej,   

fizycznej wśród 

uczniów (w tym 

rozwijanie umiejętności 

prospołecznych) 

Realizacja programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły - ewaluacja 

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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Szybkie i skuteczne reagowanie 

na wszelkie przejawy agresji fizycznej 

lub psychicznej wśród uczniów 

Nauczyciele 

wychowawcy 

świetlicy 

specjaliści 

Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Specjaliści, 

Rodzice, 

Wicedyrektorzy 

 

Przestrzeganie przez uczniów 

Regulaminu świetlicy 

Nauczyciele 

świetlicy 

Rodzice 

 

Tworzenie kodeksów w klasach 1-3 Wychowawcy  

Podtrzymywanie pozytywnych tradycji 

szkoły i placówki, przekazywanie 

wartości społecznych i norm 

prospołecznych. 

Pedagodzy, 

psycholog 

nauczyciele 

SU, MSU  

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 

Koordynator 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  
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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: Zyta 

Sendecka, Marlena 

Ossowska 

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  

 

Program “Mega Misja” 

 

 

Realizacja programu miejskiego 

“Światowy Wrocław” 

Pedagodzy 

Nauczyciele 

świetlicy szkolnej 

 

M. Ossowska 

K.Janik 

 

wychowawcy 

Wychowawcy klas 

 

 

 

M. Franczuk – Szkotak 

 

 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

 

Działania Samorządu 

Uczniowskiego, 

Wolontariat 

Działania zgodne z planem pracy SU i 

Małego Samorządu Uczniowskiego oraz 

Wolontariatu na rok szkolny 2021/2022 

 

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 
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Współpraca z Wrocławskim Centrum 

Wolontariatu 

Opiekunowie SU 

oraz wolontariatu 

Członkowie zespołów 

Nauczyciele 

 

Współpraca ze schroniskiem 

dla zwierząt, PTTK, DPS 

K. Leciejewska 

U. Dol 

B. Boreczek-Gietz 

Z.Sendecka 

Wychowawcy 

Rodzice 

Su 

 

Współpraca z Caritas Polska B.Wolańska 

A. Bukowska 

 

Wychowawcy, pedagodzy  

Opracowanie i przeprowadzenie 

wyborów samorządu uczniowskiego 

w klasach II - III, oraz IV-VIII. 

A. Kostuń, 

K. Kopeć 

 

J. Liguzińska,  

M. Paluch 

MSU, SU 

Październik 2021 

 

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 i 

A. Kostuń 

SU 

MSU 

Wolontariat 

Wychowawcy 

Nagłośnienie - 

nauczyciele według 

harmonogramu SU 

szczegółowy 

harmonogram 

w planach pracy 

Małego i Dużego 

Samorządu 

Działalność Rzecznika 

Praw ucznia 

Stanie na straży praw uczniowskich   Rzecznicy praw 

ucznia: M. Ossowska 

Z. Sendecka 

Nauczyciel wybrany 

przez uczniów w 

wyborach 

zorganizowanych 

przez SU w miesiącu 

październiku 

Wszyscy nauczyciele 

Załącznik 
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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 

 

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 

Dyrektor 

Cały rok 

 

 

Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb 

i problemów uczniów w zakresie 

zapobiegania uzależnieniom 

w programie wychowawczym szkoły 

i programie profilaktyki 

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 

Pedagodzy, 

psycholog 

Wychowawcy 

Nauczyciele  
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zagrożonym niedostosowaniem 

społecznym i niedostosowanym 

społecznie. 

 

Współpraca z rodzicami oraz 

instytucjami i podmiotami przy 

realizacji programów profilaktyki 

uzależnień oraz realizacji zadań 

z zakresu profilaktyki narkomanii 

zawartych w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Pedagodzy, 

psycholog 

wychowawcy 

pielęgniarki szkolne 

 

Nauczyciele, 

Dyrektor 

 

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 

A.Bukowska 

 
Cały rok 

 

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 

zawodowego 

Dyrektor 

 

 

Stosowanie programów 

zabezpieczających dostęp do stron 

Nauczyciele zajęć 

komputerowych 

Dyrektor  
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zawierających niebezpieczne treści 

(pracownie multimedialne) 

Cykl zajęć ,,Bezpiecznie w sieci” Wychowawcy 

świetlicy 

 M. Franczuk - Szkotak 
Cały rok 

 

Współpraca 

z fundacjami 

lub stowarzyszeniami, 

działającymi na rzecz 

innych 

Udział uczniów w akcjach 

charytatywnych prowadzonych przez 

SU i MSU 

 

SU, MSU 

Nauczyciele, 

Rodzice 

Wicedyrektorzy 

Cały rok 

zgodnie z planem 

pracy wolontariatu 

szkolnego 

Udział uczniów w wolontariacie 

pozaszkolnym 

Agnieszka Kostuń, 

Katarzyna Kopeć, K. 

Fudali, S.Wróbel 

Nauczyciele, 

Rodzice 

Wicedyrektorzy 

 

Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka. Agnieszka Kostuń, 

Joanna Liguzińska 

SU, MSU 

Wychowawcy klas 

M. Bagińska 

Rodzice 

SU, MSU 

 

zgodnie 

z potrzebami 

fundacji 

Współpraca ze schroniskiem 

dla zwierząt, PTTK, DPS. 

Współpraca ze Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt- zbiórka karmy i 

legowisk dla psów i kotów 

Współpraca z LOP, Fundacją 

EkoCentrum, DZPK, PTTK 

K. Leciejewska 

U. Dol 

B. Boreczek-Gietz  

Z. Sendecka  

Magdalena Skurjat 

 

Współpraca z Caritas Polska. B. Wolańska 

A.Bukowska 

 

Współpraca z fundacją „Na ratunek 

dzieciom z chorobą nowotworową". 

A. Kostuń  

Współpraca z Centrum Wolontariatu-

spotkania z wolontariuszami, prelekcje. 

A. Kostuń 

 

 

 Współpraca z Fundacją Pręgowane i 

Skrzydlate, zbiórka artykułów dla 

zwierząt 

A.Guziczak U. Dol 

B. Boreczek-Gietz 04.2022 

 

Promowanie wśród 

Uczniów wartości 

obywatelskich 

oraz poczucia 

Organizowanie uroczystości szkolnych. nauczyciele, 

wychowawcy, SU 

Wicedyrektorzy 

Rodzice 
Cały rok 

zgodnie 

z harmonogramem 

Działalność SU, MSU, prowadzenie 

dokumentacji. 

A. Kostuń 

K. Kopeć 

Wychowawcy klas 

wicedyrektorzy 
Cały rok 

zgodnie z planem 
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odpowiedzialności 

za otaczającą 

rzeczywistość 

Joanna Liguzińska, 

Maciej Paluch 

Działalność wolontariatu. A. Kostuń, 

B.Kuczyńska 

M. Ostrowska, A. 

Kostuń, S. Wróbel, 

K. Kopeć, K. Fudali 

Wychowawcy klas 

Wicedyrektorzy 

zgodnie z planem 

Obchody „Święta Drzewa". Anna Frynas, 

J.Kos,  

Marta Zapaśnik,  

Ewa Maniewska 

Agnieszka Baran-

Ściubeł 

Wychowawcy klas I-III 

Rodzice 

Październik 2021 

 

Tydzień Życzliwości Anna Frynas 

Marta Zapaśnik 

Ewa Maniewska 

Katarzyna Miernik  

 K. Tuszyńska, 

A.Jaskólska 

A.Janicka 

Nauczyciele I-III 

Nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

XI 2021 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 

 

 

 

Maraton Pisania Listów AI 

Magdalena Skurjat 

Joanna Jacaszek, 

Marta Zapaśnik, 

Joanna Kos 

  

Magdalena Skurjat  

Wychowawcy IV-VIII 

 

 

 

 

Wychowawcy  

XI 2021 

 

 

 

 

XI-XII 2021 

 

 

 

„Dzień niezapominajki" - projekt 

ekologiczny. 

 

 

 

Pasowanie na ucznia 

J. Jacaszek,  

J.Ziółkowska, 

M.Zapaśnik,  

A. Baran- Ściubeł 

 

Katarzyna 

Leciejewska, 

Katarzyna Dudzik 

Wychowawcy klas 1-3 

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, 

wychowawcy klas 1 

Maj 2022 

 

 

X 2021 
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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  

Diagnoza potrzeb w zakresie zdalnej 

edukacji 

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-

8 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 

Koło LOP  U. Dol   

Wycieczki ekologiczne i zielone szkoły. wychowawcy klas Dyrektor 

Wicedyrektorzy  Cały rok 
zgodnie 

z harmonogramem 

wycieczek 

 Lekcje otwarte i szkolenia Zespołu EW 

o tematyce ekologicznej 

 

Michał Palkin, 

Joanna Jacaszek 

Wicedyrektor Luty, kwiecień 

2022 

Zgodnie z 

harmonogramem 

WDN 

Dzień Niezapominajki J. Jacaszek,  J. 

Ziółkowska, 

M.Zapaśnik, A. 

Baran- Ściubeł 

 

15.05.2022 

 

Powołanie i zaplanowanie działań 

Zespołu ds. Ekologii 

Zyta Sendecka, M. 

Płatkowska, K. Janik, 

J.Jacaszek 

Dyrektor 
IX 2021 

 

Ogólnopolski konkurs grafiki 

komputerowej o tematyce ekologicznej 

J. Ziółkowska,  

K. Leciejewska 

 
IV 2022 
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Zbiórka papieru drugiej szansy „ Papier 

drugiej szansy" 

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 

 nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

Wychowawcy 
Cały rok 

 

Zbiórka baterii M. Golub Rodzice Cały rok  

Współpraca z PSZOK, warsztaty, 

wycieczki 

wychowawcy I-III 
Wicedyrektorzy Cały rok 

 

Konkurs “Eko-marzanna” 

 

Konkurs “Ekostworki” 

S. Wróbel 

K. Fudali, 

K. Kopeć 

M. Ossowska 

  

 

Konkurs “Wypisz wymaluj ekologię” 

K. Fudali,  

K. Kopeć, 

 S. Wróbel 

Nauczyciele świetlicy 

 

marzec/kwiecień 

2022 

 

Promowanie wysokiej 

kultury osobistej 

i działań na rzecz 

innych. 

Kodeks kulturalnego zachowania 

podczas posiłku w stołówce szkolnej 

M. Franczuk - 

Szkotak 

Nauczyciele świetlicy 

 
Cały rok 

 

„Tydzień Życzliwości"  Anna Frynas 

Marta Zapaśnik 

Ewa Maniewska 

Katarzyna Miernik 

 

 A. Kostuń, MSU,  

K. Tuszyńska, 

A.Jaskólska 

A.Janicka 

 

 

Wychowawcy klas i 

świetlicy, 

 B. Wolańska 

K. Kasprzykowska 

Listopad 2021 

 

Wyjścia do instytucji kulturalnych: 

teatr, opera, filharmonia, muzea. 

wychowawcy Wicedyrektorzy 
Cały rok 
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Zbiórki charytatywne, szlachetna 

paczka 

nauczyciele, MSU Wicedyrektorzy, rodzice 
Cały rok 

 

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  

Udział nauczycieli w szkoleniach 

Lekcje WF z AWF 

nauczyciele 

 

Dyrektor 
 

 

Zgodnie z 

możliwymi 

terminami 
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Lekcje na temat zdrowego stylu życia Wychowawcy Nauczyciele 

Cały rok 

zgodnie z planem 

wychowawczym 

klas        

Konkurs “Wiem, co jem” Mariola Adamik 

Beda, Joanna Kos, 

Małgorzata 

Szewczyk 

Wychowawcy 1-3 

Marzec 2022 

 

Rowerowy maj J. Kasperski 

K. Leciejewska 

Michał Palkin, 

Joanna Kos, 

Katarzyna Dudzik  

Nauczyciele 1-8  

Wszyscy nauczyciele 

oddziałów 

przedszkolnych 

Maj 2022 

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka na 

sportowo 

M.Bagińska, 

B.Adamska, L. 

Wójcik 

 

Piotr Sadurski, 

Michał Palkin 

wychowawcy 1-3 

Wicedyrektorzy, 

nauczyciele wych.fiz, 

wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, rodzice 

  

01.06.2022 

 

(B. Wolańska, 

A. Kostuń –

Kawiarenka) 

Zajęcia sportowe SKS G. Górecki, 

A.Sieroń, T. Surtel 

 
Cały rok 

 

Basketmania- zajęcia z koszykówki G. Górecki  Cały rok  

Volleymania- zajęcia z siatkówki A.Sieroń  Cały rok  

Zajęcia taneczne dla klas 4-8 M. Bagińska  Cały rok  

Tygodnie zdrowego odżywiania się K. Cichuta- Szwed 

M. Franczuk- 

Szkotak 

Chętni wychowawcy klas 

1-3 2 x w roku 

 

Działania patriotyczne 

(poza uroczystościami 

ujętymi w 

kalendarium) 

Złożenie kwiatów na grobie Patrona 

Szkoły 

G. Górecki SU 
 

 

Szkolenie pocztów sztandarowych P. Wesołowska    

Złożenie kwiatów na Cmentarzu 

Żołnierzy Polskich z okazji Święta 

Niepodległości. 

M. Zapaśnik, M. 

Palkin 

SU 

Listopad 2021 
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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”. 

 

“Wrocław w zimowej odsłonie” - 

konkurs plastyczny. 

Wszyscy nauczyciele 

świetlicy 

 

 

 

K. Kopeć, S. Wróbel 

K. Tuszyńska 

 

 

Grudzień 2021 

 

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 

o Korowód MAJOWY (PROJEKT) 

o Apel 

o Plebiscyt ”Polak w służbie 

narodowi” 

o Gazetka szkolna (okolicznościowa) 

 

 

 

K. Leciejewska 

K. Cichuta- Szwed 

M. Adamik-Beda, 

MSU- A. Kostuń, K. 

Kopeć 

Jacek Duszak 

SU 

J. Płokarz,  

K. Leszczyńska,  

J. Kędzierska 

Nauczyciele klas 1-3 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 4-8 

Cały rok 

 

      

 

VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

Realizacji 
Uwagi 

 

Dbałość 

o odpowiednie 

zaplanowanie 

i kontrolę 

dyżurów 

nauczycielskich 

Organizacja dyżurów nauczycieli zgodnie 

z potrzebami szkoły 
Wicedyrektorzy Sp nr 25 

A.Szepet-Stefańska,  

D. Studencka,  

I. Wasyluk-  

 

Nauczyciele - 

przygotowanie 

grafiku 

Aktywne dyżurowanie nauczycieli w czasie 

przerw 
Nauczyciele Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

 

 

  

Dyżury nauczycieli na przerwach w klasach 1-3 Wychowawcy klas 1-3 
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Organizacja przerw śniadaniowych 

i obiadowych 

Nauczyciele świetlicy 

Wychowawcy klas I-III 

Nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych w szkole 

Kontrola przestrzegania planu dyżurów Wicedyrektorzy Sp nr 25 

Przestrzeganie regulaminu dyżurów nauczyciele 

Stosowanie 

ścisłych zasad 

nadzoru nad 

wyjściami i 

wyjazdami klas 

budynkiem pl 

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, wicedyrektor 

Wychowawcy świetlicy M. Franczuk – Szkotak 

S. Wróbel 

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 

 

Organizacja próbnych alarmów ewakuacyjnych. 

Dyrektor 

specjalista ds. Bhp 

Wicedyrektorzy 

Nauczyciele 

i pracownicy 

administracji i obsługi 

Straż pożarna 

2021/2022 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  



 

24 

 

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 

Stosowanie procedur „Postępowania w 

sytuacjach kryzysowych.” 

Dyrektor Wszyscy nauczyciele Cały rok  

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 

Przestrzeganie 

reżimu 

sanitarnego 

zgodnie z 

obowiązującymi 

procedurami w 

COVID – 20. 

 

1. Planowanie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej oraz odpoczynku dzieci na 

świeżym powietrzu, w przestrzeni poza szkołą. 

 

2. Spędzanie przerw na świeżym powietrzu. 

 

3. Nauczyciele klas 1-3 spędzają przerwy ze 

swoimi uczniami. 

 

4. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i 

higieny w czasie epidemii COVID-20 

 

5. Wdrożenie i stosowanie się do rekomendacji 

dyrektora ZSP nr 15 w okresie Covid-19- 

wytyczne do procedur 

Dyrektor, wicedyrektorzy 

Wychowawcy, 

Nauczyciele  

Nauczyciele świetlicy, 

pracownicy techniczni 

rodzice  Zgodnie z 

procedurami 

wprowadzonymi 

w szkole 

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

 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 
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Godne 

reprezentowanie 

placówki podczas 

oficjalnych 

uroczystości, 

spotkań 

Udział pocztu sztandarowego 

w uroczystościach na terenie miasta. 

G. Górecki 

 

SU 

Rada Rodziców 

wicedyrektorzy 

nauczyciele 

uczniowie 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2021r. 

Zgodnie 

z kalendarzem 

Udział uczniów w imprezach miejskich. Nauczyciele 

Aktywne uczestnictwo w uroczystościach 

szkolnych z zachowaniem odpowiedniego 

 Ubioru. 

 

 

 
Udział uczniów w obchodach Roku Tadeusza 

Różewicza we Wrocławskim Klubie Formaty. 

Recytacja poezji T. Różewicza, wystawa prac 

plastycznych (portretów poety i ilustracji di 
utworów). 

Uczniowie 

Rodzice 

Wychowawcy klas 

 

 

Małgorzata Gumienna 

 

Współpraca 

ze społecznością 

lokalną i dbałość 

o dobre relacje 

z otoczeniem 

placówki 

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole 

Wszyscy pracownicy 

Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 15 

 Cały rok  

Organizacja zajęć dla dzieci przedszkolnych w 

ramach Dni Otwartych Szkoły. 

 K. Kasprzykowska, K. 

Cichuta- Szwed, A. 

Frynas 

Nauczyciele 1-3 

M. Franczuk- Szkotak, S. 

Wróbel 

 

Marzec 2021  

Spotkanie Dyrektora z Rodzicami przyszłych 

uczniów. 

Dyrektor 

K. Kasprzykowska 

SU 

Rada Rodziców 

nauczyciele 

  

Prezentowanie osiągnięć placówki. Zespół d/s promocji 

szkoły 

K. Tuszyńska, Ł. 

Skulska 

M. Skurjat 

nauczyciele 

uczniowie, SU  

wicedyrektorzy 
Cały rok 

 

Kronika szkolna. M.Krystyańczuk,  

J. Duszak 

K. Janik, M. Płatkowska 

Nauczyciele  
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Gazetka szkolna. A. Baran- Ściubeł, J. 

Jacaszek, Katarzyna 

Miernik,  

J. Płokarz 

K. Leszczyńska 

J. Kędzierska, B. Bukała 

Nauczyciele, uczniowie 

 

Strona internetowa biblioteki szkolnej. Bibliotekarze J. Ziółkowska 

Strona internetowa Szkoły. J. Ziółkowska 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  

Współpraca z Radą Osiedla (inicjatywy 

obywatelskie). 

dyrektor 

L. Wójcik 

J.Liguzińska 

SU 

Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

Nauczyciele 

A.Bukowska 

Cały rok  

Organizacja Tygodnia Rodziny. 

K. Cichuta- Szwed, A. 

Frynas, B. Bukała 

Nauczyciele  edukacji 

wczesnoszkolnej 

 K. Kasprzykowska Maj 2022  

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, 

J.Kędzierska 
SU, nauczyciele Cały rok  

Współpraca z SP nr 113, LO nr VIII 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, 

B.Kuczyńska 

n-le językowcy, 

wicedyrektorzy 
 

Współpraca z LOP  U. Dol   

Współpraca z mediami. Dyrektor  Cały rok  
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E-dziennik 

Administratorzy e-

dziennika: 

P. Wesołowska 

J. Ziółkowska, P. 

Sadurski, M. Stelmach 

K.Kawka T. Przybyła 

nauczyciele  

 

 

 

IX . BUDOWANIE ZESPOŁU 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Rozszerzenie 

działań 

w ramach WDN 

Lekcje otwarte. nauczyciele  cały rok 

Zgodnie z 

planem pracy 

zespołu 

 

 

X. MONITOROWANIE EFEKTÓW 

 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Regularne 

stosowanie 

metod 

monitorowania 

efektów 

nauczania 

(np. przyrostu 

wiedzy 

i umiejętności) 

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 

Logopedzi 

 Cały rok Zgodnie z planem 

diagnoz 

Badanie przyrostu wiedzy z j. obcych w 

klasach 4-7 

Nauczyciele języków 

obcych 

Wicedyrektorzy kwiecień/ 

maj 

 

Systematyczne ocenianie ucznia zgodnie 

z WZO 

Nauczyciele Wychowawcy klas 

wicedyrektorzy 

cały rok  
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Przeprowadzenie próbnych sprawdzianów w 

klasach 8 

Nauczyciele 

matematyki, języka 

polskiego i języków 

obcych 

Zespół d/s diagnoz 

Wicedyrektorzy 

Listopad/ 

grudzień                        

 

Monitorowania przyrostu wiedzy 

i umiejętności uczniów w klasach młodszych 

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, 

ankiet 

od Rodziców/ 

Opiekunów 

i Uczniów 

Monitorowanie realizacji podstawy 

programowej 

Nauczyciele 

 

 

Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

cały rok zgodnie z Planem 

Nadzoru 

Pedagogicznego Monitorowanie pracy nauczycieli (hospitacje, 

obserwacje itp. ). 

Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

Opiekunowie stażu 

Obserwacje i lekcje otwarte. Nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

Ankiety - ewaluacja potrzeb uczniów, szkoły, 

ewaluacja programu profilaktyczno- 

wychowawczych 

B. Wolańska, P. Lew, 

W. Komsta, A. 

Bukowska 

A. Kostuń, A. Łazarska, 

E. Leszczyńska 

  

 

XI. RELACJE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIÓW 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 
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Współpraca 

z Rodzicami / 

Opiekunami 

Zapoznanie Rodziców/Opiekunów 

z dokumentacją szkolną oraz nowymi 

rozporządzeniami dotyczącymi oświaty 

Wychowawcy Wicedyrektorzy wrzesień 2021 

 

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 Koordynator 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 

sygnalizują podobne problemy; zachęcanie 

ich do rozmowy, proponowanie wsparcia 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagodzy, psycholog 

Dyrektor 

Rada Rodziców 

nauczyciele 

SU 
 

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 

Szybkie reagowanie na wszelkie przejawy 

agresji wśród uczniów, rozmowy 

Nauczyciele, psycholog 

pedagodzy, 

wychowawcy świetlicy 

Rodzice  

Nauczyciele  
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w rozwiązywaniu 

sytuacji trudnych 

(np. mediacje) 

z pedagogiem i rodzicami, organizacja 

zespołów wychowawczych 

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 2021 

zgodnie 

z Kalendarium 

roku szkolnego 

2020/21 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

XII. DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW Z RADY PODSUMOWUJĄCEJ z dnia 27.08.2021r. 

A. Należy systematycznie kształcić umiejętność analizy i interpretacji informacji zawartych w treści poleceń do zadań i tekstach z różnych dziedzin 

naukowych. 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Zachęcanie uczniów 

do samodzielnej pracy 

z tekstem różnego 

pochodzenia 

Zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami 

tekstów literackich. 

Rzetelna analiza i interpretacja 

nowopoznanych tekstów. 

Objaśnianie nowych pojęć, fraz literackich. 

Sprawdzanie umiejętności rozumienia 

poleceń złożonych. 

Praca ze słownikami języka polskiego i 

wyrazów obcych. 

Kształtowanie umiejętności wyłaniania z 

dłuższego tekstu najważniejszych 

informacji. 

Opracowywanie plakatów, prezentacji w 

oparciu o różne źródła informacji. 

Wszyscy nauczyciele Nauczyciel bibliotekarz, 

nauczyciele humaniści, 

wicedyrektor 

Cały rok  

Tworzenie oraz 

rozwiązywanie 

wieloetapowych 

zadań. 

Przedstawianie analizy interpretacji 

informacji za pomocą rysunku, tabeli, 

wykresu oraz opisu słownego. 

Nauczyciele Wicedyrektor cały rok  

Zachęcanie uczniów 

do samodzielnej pracy 

Systematyczne ćwiczenie czytania ze 

zrozumieniem z wykorzystaniem różnych 

tekstów, w tym popularno-naukowych. 

Analiza wykresów, odczytywanie 

informacji z wykresów, przedstawianie 

wyników pomiarów na wykresach, 

korzystanie ze skali 

 

Nauczyciele 
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Dokładna analiza i 

interpretacja 

słuchanych i 

czytanych tekstów. 

Tworzenie pytań i odpowiedzi do 

opracowywanego tekstu. 

Wyjaśnianie pojęć i słów nowych lub 

niezrozumiałych. 

Sprawdzanie zrozumienia czytanych 

poleceń i informacji. 

Dzielenie poleceń na etapy i wykonywanie 

ich w odpowiedniej kolejności. 

Wychowawcy i 

nauczyciele klas 1-3 

Rodzice 

Nauczyciele 

wychowawcy świetlicy 

szkolnej 

Cały rok  

 

 

 

 

B. Należy zwracać uwagę na zagadnienia poprawności językowo- stylistycznej podczas budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na wszystkich 

przedmiotach. 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Korygowanie 

błędnych wypowiedzi 

uczniów oraz błędów 

ortograficznych i 

językowych w 

pracach pisemnych i 

zadaniach domowych. 

Zachęcanie i motywowanie do 

poprawności językowo-stylistycznej 

Kładzenie nacisku na poprawność 

językową- stylistyczną w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych uczniów na lekcjach 

języków obcych 

Nauczyciele Rodzice cały rok 

 

 

Poprawność 

wypowiedzi ustnych 

Zwracanie uwagi na wypowiadanie się 

pełnymi zdaniami, poprawnymi pod 

względem gramatycznym i stylistycznym. 

Unikanie żargonu i slangu młodzieżowego 

w wypowiedziach na lekcji. 

Nauczyciele Rodzice Cały rok  
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Poprawność 

wypowiedzi 

pisemnych. 

Utrwalanie nawyku sprawdzania 

napisanego tekstu, dokonywanie 

autokorekty. 

Utrwalanie zasad pisowni różnych form 

wypowiedzi pisemnej.  

Zachęcanie do prowadzenia 

dzienników/pamiętników. 

Zachęcanie do korzystania ze słowników 

ortograficznych w wersji papierowej lub 

elektronicznej. 

Wszyscy nauczyciele Rodzice Cały rok  

 

c. Kontynuować monitorowanie kondycji psychofizycznej uczniów przy współpracy wszystkich nauczycieli i specjalistów. 

 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Lekcje językowe i 

wychowawcze w 

przestrzeni otwartej 

Realizacja wybranych tematów w 

przestrzeni otwartej 
Wszyscy nauczyciele  cały rok  

W miarę możliwości 

realizować zajęcia 

przedmiotowe na 

świeżym powietrzu. 

Realizacja wybranych tematów w 

przestrzeni otwartej 
Wszyscy nauczyciele Wicedyrektor cały rok  

Obserwacja uczniów 

w szkole.  

 

 

 

Współpraca ze 

specjalistami 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, 

indywidualna rozmowa z uczniem, 

współpraca z rodzicami. 

 

Reagowanie i zgłaszanie wychowawcom, 

specjalistom zauważonych problemów u 

ucznia. 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Pedagog, 

Psycholog, 

wicedyrektor 

cały roku  

Zajęcia sportowe w 

plenerze 

 

Wykorzystanie terenów sportowo-

rekreacyjnej w najbliżej okolicy (boiska 

sportowe, parki, tereny rekreacyjne). 

nauczyciele WF 

 

 

Wicedyrektor 

Organizacje zewnętrzne 

 

Cały rok 

szkolny  
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Prowadzenie 

dodatkowych zajęć w 

ramach programu WF 

z AWF 

Wycieczki piesze i rowerowe. 

Zachęcanie uczniów do brania udziału w 

wydarzeniach sportowych na świeżym 

powietrzu. 

 

Udział w szkoleniu, zgłoszenie się do 

programu: „Bezpieczny powrót uczniów do 

szkół” 

Chętni nauczyciele z 

certyfikatem 

Dyrektor 

Wicedyrektor I. 

Słowińska 

Zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze na 

świeżym powietrzu  

Gry i zabawy integracyjne, zabawy na 

placu zabaw, boisku sportowym. 

nauczyciele świetlicy 

wychowawcy klas 

Wicedyrektor 

Liderzy świetlicy 

cały rok Zgodnie z 

planem zajęć 

Zajęcia sportowe w 

plenerze 

Wykorzystanie terenów sportowo-

rekreacyjnych w najbliżej okolicy (plac 

zabaw, boiska sportowe, parki, tereny 

rekreacyjne), basen klasy III  

wychowawcy klas 1 - 

III 

Wicedyrektor 

Rada Pedagogiczne 

Organizacja pozaszkolne 

Cały rok 

szkolny  

 

Zajęcia edukacyjne  

na świeżym powietrzu  

realizacja wybranych zajęć edukacyjnych, 

programów własnych w przestrzeni 

otwartej, matematyki i przyrody w terenie 

wychowawcy klas 1 - 

III 

Wicedyrektor Cały rok 

szkolny  

 

 

C. W celu wyrównania braków wiedzy i umiejętności programowych nauczanego przedmiotu zaplanować pracę dydaktyczną i opiekuńczo- wychowawczą 

w oparciu o wyniki diagnoz, dostosowując treści programowe do możliwości uczniów mających problemy dydaktyczne. 

 

 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Organizowanie zajęć 

wyrównawczych. 

 

Przygotowywanie kart pracy dla ucznia o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych 
Wszyscy nauczyciele Specjaliści cały rok 

 

 

Indywidualizacja 

pracy na lekcji 

Wspomaganie uczniów o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych 
Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Specjaliści cały rok  

Organizowanie zajęć 

wyrównawczych z j. 

obcych  

Utrwalanie trudniejszych partii materiału 

przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (wolniejsze tempo pracy, 

łatwiejsze zadania)  

językowcy Wychowawcy klas 

Specjaliści 

Cały rok  
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Współpraca z 

rodzicami 

Opracowanie zaleceń do pracy w domu, 

informowanie rodziców o potrzebie 

wsparcia ucznia w domu 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Specjaliści Cały rok  

 

 

D. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 

 

Planowane 

działania 

Sposoby realizacji 

planowanych działań 
Odpowiedzialni Współodpowiedzialni 

Termin 

realizacji 
Uwagi 

Organizacja 

wycieczek i imprez 

pozaszkolnych 

dla uczniów klas 1-8  

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” 

 S. Wróbel, K. Kopeć, 

 M. Franczuk,  

Wychowawcy świetlicy Cały rok  

Warsztaty dla dzieci 

i rodziców, zajęcia 

otwarte 

Warsztaty Bożonarodzeniowe. 

Warsztaty Wielkanocne 

Warsztaty Ekologiczne 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu “Dzieci uczą 

rodziców” 

Wychowawcy klas 1-3 

A. Bukowska,  

K. Fudali, K. Kopeć, 

S. Wróbel, K. Janik 

M. Ossowska, A. 

Jaskólska, T. 

Pawłowska 

 

 

K. Cichuta- Szwed 

Wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 1-3 

Zgodnie z 

kalendarzem 

roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

Co miesiąc 

 

Wzbogacanie bazy 

dydaktycznej szkoły 

Wzbogacenie wyposażenia pracowni 

przedmiotowych 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

wspomagania świetlicy w papier, pomoce i 

zabawki. 

Dyrektor 

 

Wychowawcy świetlicy 

Wszyscy nauczyciele 

Rada Rodziców 

Cały rok  

Inne propozycje 

zespołów 

Realizacja Programu Czas na Uważność 

dla uczniów klas 6-8 

Agnieszka Łazarska, 

Paulina Lew 

 Cały rok  
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„Once upon a time… - czytelniczy 

program edukacyjny w języku angielskim 

 

Karolina Kawka 

Wzmocnienie 

edukacji ekologicznej 

w szkołach. 

Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

Ułożenie kalendarza ekologicznego i 

realizacja zadań związanych z nim 

Nauczyciele biologii i 

przyrody 

 Cały rok  

 


