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MOJE UCZUCIA I RELACJE Z INNYMI 

 
ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
Integracja    
zespołu klasowego              
i oddziału   
przedszkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Integracja  
zespołu uczniowskiego  i 
przedszkolnego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
dzieci z SPE oraz dziecka 
młodszego rozpoczynają-
cego  
obowiązek szkolny 
2. Efektywne  
    spędzanie wolnego  
    czasu, 
3. Rozwijanie  
   zainteresowań i pasji  
   uczniów i przedszkola- 
   ków. 
4. Wzmacnianie  
   więzi nauczyciel-  
   uczeń, kształtowanie 
   postaw 
5. Poznawanie   
   ciekawych miejsc 

- zajęcia   
 integracyjne w  oddzia-
łach I-III, IV-VI oraz od-
dziale przedszkolnym,  
- imprezy klasowe,   
wycieczki, wyjazdy do 
teatru, muzeów, koncerty 
 
- organizacja przedsię-
wzięć integrujących 
dzieci z przedszkola, SP  
- spotkania z przedstawi-
cielami różnych zawo-
dów 

Uczeń: 
- chętnie spędza czas z   
rówieśnikami, 
- potrafi efektywnie   
  wykorzystać wolny czas, 
- rozwija swoje pasje 
  zainteresowania, 
- nawiązuje silną więź z  
  Nauczycielami 
 
Szkoła, przedszkole: 
- stwarza życzliwą atmosfe-
rę  wychowawczo-
edukacyjną; 
- integruje środowisko 
szkolne i przedszkolne 
 
 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele uczący,  
wychowawcy klas I-III, 
wychowawcy IV-VI, 
psycholog, pedagog, 
nauczyciele przedszkola; 
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                                                                    MOJE UCZUCIA I RELACJE Z INNYMI 
 

Integracja  
środowiska  
wychowawczego   
(nauczyciel-  
uczeń-rodzic) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.  Wzmocnienie   
    więzi nauczyciel- 
    - rodzic. 
 2. Przypomnienie   
   rodzicom ich praw   
   i obowiązków. 
3. Wzmocnienie roli  
   rodzica w szkole. 
4. Włączenie społeczności    
  lokalnej w działania  
  szkoły i przedszkola 
5. Integracja szkoły i  
   przedszkola ze środowi-
skiem lokalnym 
- Osiedlowym Domem Kul-
tury  
 
 

 

Współpraca z rodzicami 
poprzez: 
- organizowanie   
 imprez przy współu-
dziale rodziców dzieci: 
pasowanie na przed-
szkolaka, pasowanie na   
pierwszoklasistę, An-
drzejki, Wigilia, Jasełka, 
Dzień Matki, Dzień  
Dziadków, Święto Pa-
trona Szkoły, Festyn z 
okazji Dnia Dziecka, 
wycieczki, zabawy no-
woroczne, święto Ro-
dziny, spotkania z Mi-
kołajem, Powitanie 
Wiosny, Zając Wielka-
nocny 
- współpraca  rodziców 
w organizacji uroczy-
stości i ważniejszych 
wydarzeń szkolnych, 
 
 

Rodzice: 
- angażują się w pomoc 
przy realizacji imprez szkol-
nych i klasowych: 
 - chętnie odwiedzają szkołę 
(przedszkole), do której 
uczęszcza ich dziecko,  
- interesują się sprawami   
  dziecka  i szkoły, 
- wzrastają kompetencje   
  rodziców w zakresie  
  wychowania, 
-  mają większy wpływ  
   na życie szkolne 
 
Szkoła, przedszkole: 
- aktywizuje rodzica do pra-
cy na rzecz ucznia  
i szkoły i przedszkola 
- w środowisku lokalnym  
  uchodzi za przyjazną 

cały rok  
szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracownicy szkoły, 
przedszkola, nauczycie-
le, wychowawcy - zgod-
nie z kalendarzem im-
prez, rodzice 
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Dobre relacje   
dzieci z rówieśnika-
mi 
 
 

 

 

1. Dialog   
   międzykulturowy - wy-
chowanie do wartości 
 
2. Zwrócenie szczególnej 
uwagi na zachowania 
uczniów w szkole pod-
czas przerw, w miejscach 
publicznych, placów za-
baw, ogrodzie przed-
szkolnym z uwzględnie-
niem  zdrowia i bezpie-
czeństwa, kształtowanie 
postaw              

3.Zmniejszenie skali  
  zjawiska wulgaryzacji  
  i agresji 
 
4. Zajęcia  psychoedukacj-
ne dla dzieci z zaburzenia-
mi komunikacji społecznej 
 

- kształtowanie  postaw 
akceptacji i tolerancji, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasy  I-III 

Uczeń: 
- Uczy się akceptować          
i szanować odmienność in-
nych,  
 
Szkoła i przedszkole 
-wychowują w duchu sza-
cunku dla drugiego człowie-
ka 
-aktywizują rodziców do 
pracy na rzecz ucznia i 
szkoły; 
 
 
 
Uczeń: 
Uczy się dostosowywać do 
norm panujących w grupie 
szkolnej i przedszkolnej 

cały rok  
szkolny 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

cały rok  
szkolny 

 

   
 
 
 

nauczyciele, pracownicy 
szkoły, przedszkola,  

rodzice 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele, pracownicy 
szkoły, przedszkola, ro-

dzice 
 

psycholog 
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                                                                           MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 

Prawa dziecka i 
prawa człowieka w 
procesie wycho-
wawczym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poszanowanie i prze-
strzeganie obowiązującego 
prawa, kształtowanie po-
staw, wychowanie do war-
tości 

1. uwzględnienie 
tematyki w planach 
nauczania WOS, j. 
polskiego, historii, 
poszczególnych  
przedmiotów, godz. 
wychowawczych, 
zajęć świetlicy 
szkolnej, zajęciach 
dodatkowych 
 
2. organizowanie spo-
tkań z przedstawicie-
lami policji, straży 
gminnej, wojska 
 
3. monitorowanie 
przebiegu edukacji 
dzieci 6 letnich 

Uczeń: 
- zna swoje prawa 
 
Szkoła, przedszkole: 
- przestrzega praw 
dziecka 
 
Rodzice: 
- przestrzegają praw 
dziecka 
 

wrzesień  
 
 
 
cały rok 
 
 
 
cały rok 

nauczyciele przedmiotowi, 
wychowawca świetlicy,  
 
 
pedagog, psycholog, wy-
chowawcy 

 
 
 
 

kierownik przedszkola, dy-
rektor szkoły 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY   
ODPOWIEDZIALNE 

Prawa i obowiązki 
ucznia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kształtowanie postaw 
poprzez podnoszenie po-
ziomu wiedzy na temat 
praw i obowiązków ucznia  
 
2. Podnoszenie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli 
oraz ich wiedzy na temat 
praw dziecka w szkole 
 
3. Aktywna praca Zespołu 
Wychowawczo - Profilak-
tyczno, wspieranie rozwoju 
ucznia poprzez 
- monitoring sytuacji wy-
chowawczych, opiekuń-
czych, edukacyjnych 
- przestrzeganie i stosowa-
nie procedur postępowania 
w sytuacjach kryzysowych 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem indywidualnej sy-
tuacji dziecka 
 

- zajęcia z zakresu praw i 
obowiązków ucznia 

- upowszechnienie wie-
dzy o tych prawach 
wśród uczniów i ich ro-
dziców 

- gazetki tematyczne 

- zwrócenie szczególnej 
uwagi na bezpieczeń-
stwo zachowań w szkole 
i przedszkolu, respek-
towanie norm społecz-
nych, kształtowanie 
postaw 
 

 

 

Uczeń: 
- zna prawa i obo-
wiązki, wypełnia je 
 
Szkoła, przed-
szkole: 
- przestrzega praw 
ucznia 
- na bieżąco inter-
weniuje i rozwiązu-
je sytuacje kryzy-
sowe 
- zapewnia poczu-
cie bezpieczeństwa 
 

Wrzesień/ 
październik 
 
 
 
wg/ 
harmonogra-
mu  
potrzeb 

nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
przedszkola 
pedagog szkolny,  
psycholog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Wychowawczo- 
Profilaktyczny,  
dyrektor szkoły, 
 
Zespół Szybkiego Rea-
gowania (w razie za-
grożenia bezpieczeń-
stwa 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 

Obowiązek  
szkolny 

1.Wspieranie rozwoju 
dziecka młodszego, w  
związku z realizacją ob-
owiązku szkolnego  
 
 
2.Egzekwowanie obo-
wiązku szkolnego 
 
3.Wdrażanie do syste-
matyczności 
 
4. Wzrost świadomości 
uczniów i rodziców w 
zakresie skutków nie-
wypełniania obowiązku 
szkolnego 

-kontrola frekwencji 
uczniów podczas zajęć 
lekcyjnych i zajęć dodat-
kowych; 

 
-przestrzeganie procedury 
postępowania wobec 
ucznia uchylającego się od 
realizacji obowiązku szkol-
nego 
-natychmiastowe powia-
domienie rodziców o nie-
usprawiedliwionych nieo-
becnościach ucznia 
- diagnozowanie przyczyn 
absencji 
-rozmowy z rodzicami 
podczas wywiadówek i dy-
żurów nt: frekwencji 
uczniów 

 

 Uczeń: 
- rzetelnie wypełnia 
obowiązki szkolne 
- zna konsekwencje 
prawne nie wypeł-
niania obowiązku 
szkolnego 
 
Rodzice: 
- wzrost odpowie-
dzialności rodziców 
 
Szkoła, przed-
szkole: 
- wzrost frekwencji 
uczniów podczas 
zajęć lekcyjnych, 
przedszkolnych 
- ograniczenie pro-
blemu wagarów 

cały rok szkolny wychowawcy klas, peda-
gog szkolny, dyrektor 
szkoły, psycholog, nau-
czyciele przedszkola 
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SYTUACJE TRUDNE 

 
ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
Wspieranie rozwo-
ju ucznia poprzez 
zapobieganie nie-
powodzeniom 
szkolnym w szcze-
gólności u dzieci z 
SPE oraz ich indy-
widualną sytuacją  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wspieranie dzieci z ni-
ską dojrzałością szkolną  
 
2. Wyposażenie rodziców 
w wiedzę dotyczącą sty-
mulowania rozwoju sze-
ściolatków w warunków 
szkolnych 
 
3. Analizowanie przyczyn 
trudności szkolnych 
uczniów 
 
4. Udzielanie uczniom 
pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem uczniów z SPE 
oraz ich indywidualnej 
sytuacji 
 
5. Praca zespołu ds. SPE 
na poziomie SP i Przed-
szkola 
 

- badanie dojrzałości szkolnej 
w klasach i oddz. przedszkol-
nych 
-porady i konsultacje dla ro-
dziców  
-korzystanie z pomocy PPP w 
przypadku dzieci z dysfunk-
cjami rozwojowymi, diagnoza 
psychologiczno-pedagogiczna 
- zajęcia wspomagające dla 
dzieci z opiniami PPP 
-zajęcia wyrównawcze 
-zajęcia specjalistyczne 
-zajęcia w ramach dodatko-
wych  
-zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w nauce, rozwój 
kompetencji czytelniczych 
- opracowanie KIPU oraz 
wdrażanie Programu Działań  
Wspierających 

Uczeń: 
- radzi sobie w 
sytuacji trudnej 
 
 
Szkoła, przed-
szkole: 
- wspiera ucznia 
 
 
Rodzice:  
- uczestniczą w 
procesie dydak-
tycznym 
- pomagają dzie-
ciom w sytua-
cjach trudnych 
 
 
 
 
 

 

październik/ 
czerwiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg/potrzeb  
cały rok 
 
 
 
wg/ potrzeb 
 
 
 
 
 
cały rok 

nauczyciel klasy, psycho-
log i pedagog PPP 
 
 
 
psycholog, pedagog PPP, 
pedagog , psycholog 
szkolny, wychowawcy  
klas I, wychowawcy 
przedszkolni 
 
 
 
 
Zespół ds. Specjalnych 
Potrzeb Edukacyjnych, 
dyrektor szkoły, kierownik 
przedszkola 
 
 
 
przewodniczący zespołu 
SPE, dyrektor szkoły 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
Zapobieganie za-
chowaniom ryzy-
kownym - wycho-
wanie do wartości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie postaw: 
 
1. Promocja zdrowego 
stylu życia, zdrowia 
psychicznego, dostar-
czanie wiedzy na temat 
skutków zachowań ryzy-
kownych 
 
 
2. Udział dzieci w zaję-
ciach sprzyjających 
rozwojowi ich aktywno-
ści, rozwijanie kompe-
tencji czytelniczych i 
informatycznych, 
kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych 
 
3. Współpraca z rodzi-
cami w zakresie działań 
zapobiegawczych i inter-
wencyjnych z Zespołem 
ds. Specjalnych Potrzeb 
Edukacyjnych 
 
 

- zajęcia edukacyjne, poga-
danki, prelekcje, rozmowy, 
dyskusje, projekcje filmów, 
gazetki tematyczne, progra-
my profilaktyczne; 

- teatr profilaktyczny, warsz-
taty pedagoga szkolnego 

- udział dzieci w zajęciach: 

a) pozalekcyjnych 
b)gimnastyce korekcyjno-
kompensacyjnej; 
c)w kółkach zainteresowań i 
sportowo- rekreacyjnych 
d) zajęciach rozwijających 
umiejętności pływackie 
e) zajęciach świetlicowych 
 
-szkolenia dla rodziców, in-
dywidualne porady i konsul-
tacje 
f) projektach 

 

Uczeń: 
- prowadzi zdrowy 
tryb życia 
- potrafi zachować 
się prawidłowo w 
niebezpiecznych sy-
tuacjach 
 
Szkoła, przedszko-
le: 
- wzrost poczucia 
bezpieczeństwa w 
szkole, przedszkolu i 
poza nimi 
- zmniejszenie skali 
zjawisk niebez-
piecznych 
- dba o zdrowy roz-
wój 
Rodzice: 
- wspomagają szko-
łę w procesie wy-
chowawczym 
- mają świadomość, 
że ich dziecko czuje 
się w szkole i przed-
szkolu bezpiecznie 

cały rok      
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele, wycho-
wawcy, pedagog 
szkolny,  
psycholog, koordyna-
tor oświaty zdrowotnej, 
opiekun PCK 
 
 
 
 
 
 
- prelegent, pedagog 
 
 
 
nauczyciele, wycho-
wawcy, pedagog,  
psycholog, wycho-
wawcy świetlicy szkol-
nej, nauczyciel gimna-
styki korekcyjno – 
kompensacyjnej; 
 
wychowawcy, pedagog 
szkolny, pracownicy 
policji 
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Zapobieganie za-
chowaniom ryzy-
kownym - wycho-
wanie do wartości 
 

 
4. Pogadanki na godzi-
nach wychowawczych i 
zajęciach informatyki  
dot. selekcji informacji 
płynącej z mediów i 
bezpiecznego korzy-
stania z Internetu, roz-
wijanie postaw informa-
tycznych 
 
 
 
5. Współpraca z instytu-
cjami wspierającymi dzia-
łalność szkoły i przed-
szkola zakresie rozwią-
zywania problemów dzie-
ci i młodzieży ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
indywidualnej sytuacji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-działanie Zespołu ds. Spe-
cjalnych Potrzeb Edukacyj-
nych 

- uczenie umiejętnego korzy-
stania z mediów i dokonywa-
nia selekcji przekazywanych 
treści 

- wzrost bezpieczeństwa 
uczniów 

- stała współpraca z: Porad-
nią – Psychologiczno- Peda-
gogiczną, Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, Komisariatem 
Policji, Sądem rejonowym, 
Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie.  

 

 

Uczeń: 
- potrafi dokonywać 
selekcji odbieranego 
materiału z mediów 
- umiejętnie korzysta 
z Internetu 
-sprawnie wykorzy-
stuje informacje 
 
Szkoła, przedszko-
le: 
- poprawa bezpie-
czeństwa uczniów 
 
Szkoła, przedszko-
le: 
- współpraca z insty-
tucjami pozaszkol-
nymi 

 
wg/ potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok  

 
pedagog szkolny, psy-
cholog, wychowawcy 
klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrektor szkoły, peda-
gog szkolny, psycho-
log, nauczyciele 
przedszkola 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 

Wspomaganie 
rozwoju ucznia 
poprzez zapewnie-
nie pomocy dzie-
ciom w trudnej sy-
tuacji rodzinnej z 
uwzględnieniem 
ich indywidual-
nych sytuacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Współpraca z instytu-
cjami i organizacjami 
świadczącymi pomoc 
dziecku i rodzinie: 
- władze samorządowe 
 
 
- Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej 
 
 
-Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna 
 
 
- Policja 
 
- Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
 
- Kurator sądowy 
 
- Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych 
 

-  udział w akcjach spo-
łeczno- użytecznych, im-
prezach lokalnych  

- podejmowanie inicjatyw  
na rzecz szkoły i środowi-
ska 

- rozpoznawanie sytuacji 
bytowej uczniów oraz 
świadczenie im pomocy 

- organizowanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

- współpraca  w ramach 
programu „Bezpieczna 
Gmina Suchy Las” 

-podejmowanie wspólnych 
inicjatyw profilaktycznych, 
kwalifikowanie dzieci na 
obozy wypoczynkowe 

Uczeń:  
- wie do kogo 
może zwrócić się 
o pomoc w sytua-
cji trudnej 
 
Szkoła, przed-
szkole: 
- pomaga w roz-
wiązywaniu trud-
nych sytuacji ży-
ciowych 
- zapewnia stałą 
pomoc  
- wspiera dzieci 
 
 
Rodzic: 
- wie do kogo 
może zwrócić się 
o pomoc 

wg/potrzeb 
cały rok 

dyrektor szkoły, pedagog 
szkolny, psycholog, wy-
chowawcy klas, wycho-
wawcy przedszkola, kie-
rownik przedszkola 
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MOJA POSTAWA WOBEC ZDROWIA I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
  

ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  
ODPOWIEDZIALNE 

Promowanie zdro-
wego stylu życia- 
kształtowanie po-
staw 

 

1.Zdobywanie  i utrwa-
lanie wiedzy dotyczą-
cej zdrowego stylu ży-
cia oraz zwiększenie 
świadomości uczniów 
na temat dbałości o 
swoje zdrowie 

 

- pogadanki, dyskusje, 
apele, gazetki ścienne, ar-
tykuły w gazetce szkolnej, 
- udział w akcjach promu-
jących zdrowie: „Mleko dla 
szkół”,  „Warzywa i owo-
ce”, propagowanie antyni-
kotynowej akcji „Nie pal 
przy mnie proszę” I-III SP, 
„Znajdź właściwe rozwią-
zanie” IV-VI SP, „Czyste 
powietrze wokół nas” I SP, 
„Racjonalnie się odży-
wiasz, w zdrowiu wygry-
wasz” 
„Moje dziecko idzie do 
szkoły”- Przedszkole 
-współpraca z organiza-
cjami w Poznaniu, służbą 
zdrowia, LOP 
-udział w kulturze fizycznej 
poprzez realizację różnych 
form aktywności fizycznej: 
rekreacji ruchowej sportu 

Uczeń: 

-  wie jak dbać o swoje 
zdrowie, rozumie 
wpływ odżywiania na 
funkcjonowanie orga-
nizmu 

-poprzez różne formy 
działań pozalekcyj-
nych poszerza wiedzę 
na temat wpływu stylu 
życia na zdrowie 

-ma świadomość roli 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu i jego 
wpływu na zdrowie 

 
 

cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele uczący, nau-
czyciel świetlicy, koordy-
nator oświaty zdrowotnej, 
opiekunowie samorządu 
uczniowskiego, nauczycie-
le przedszkola 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY 

 ODPOWIEDZIALNE 
Promowanie zdro-
wego stylu życia- 
kształtowanie po-
staw 

 

 

2. Umiejętność udziele-
nia pierwszej pomocy 
 
3.Uczenie bezpiecz-
nych zachowań na te-
renie szkoły, przed-
szkola na drodze, 
podczas gier i zabaw 
ruchowych, zapobie-
ganie urazom, przy-
pomnienie regulaminu 
ewakuacji; 

4.Kształtowanie po-
czucia odpowiedzial-
ności za zdrowie swo-
je i innych 

- prezentacja filmów, ga-
zetki ścienne, pogadanki, 
ćwiczenia na fantomie; 

-pogadanki tematyczne n/t 
bezpieczeństwa i udziela-
nia pierwszej pomocy, 
apel, ankieta skierowana 
do uczniów n/t bezpie-
czeństwa w szkole 

- szkolenie dla uczniów       
i nauczycieli z zakresu 
BHP i pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

- umożliwienie zdobywania 
karty rowerowej 

Szkoła: 

- wzrost zachowań 
prozdrowotnych 
wśród uczniów 

Uczeń: 

-  wie jak udzielić 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

- wie jak zachować 
bezpieczeństwo w 
różnych miejscach 
 i określonych sytua-
cjach 
-czuje się odpowie-
dzialny za bezpie-
czeństwo swoje i in-
nych 

 

 

cały rok 
szkolny 

opiekunowie PCK 
 
 
 
 
dyrektor szkoły, nauczyciele, 
wychowawcy,  
pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, wychowawcy 
przedszkola 
 
 
 
koordynator opieki zdrowot-
nej oświaty, wszyscy pra-
cownicy szkoły, pielęgniarka 
szkolna 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY ODPOWIE-

DZIALNE 
Promowanie 
zdrowego stylu 
życia- kształto-
wanie postaw 

 

5. Kształtowanie postaw 
poprzez zapobieganie  
zachowaniom ryzykow-
nym i agresji i przemocy  

- pogadanki na lekcjach z 
wychowawcą i informa-
tyce dot. selekcji infor-
macji płynących z me-
diów i bezpiecznego ko-
rzystania z internetu 

- zajęcia w przedszkolu 
dotyczące zachowań ry-
zykownych, agresyw-
nych, przemocy 

 -przestrzeganie regula-
minów szkolnych 

- współpraca z policją, 
służbą zdrowia, żandar-
merią wojskową,   

 

 

 

Uczeń: 
- potrafi dokonać 
selekcji materiału 
odbieranego z 
mediów 
 
- umiejętnie ko-
rzysta z Interne-
tu 

- rozróżnia za-
chowania agre-
sywne i potrafi 
panować nad  
emocjami 
 
Szkoła, przed-
szkole: 
- wzrost poczu-
cia bezpieczeń-
stwa uczniów 

cały 
rok 

szkolny 

dyrektor szkoły, wycho-
wawcy, wszyscy nauczycie-
le, pedagog szkolny, psy-
cholog, nauczyciele przed-
szkola 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 

 
OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY ODPO-

WIEDZIALNE 
Organizacja czasu  
wolnego i opieki 
nad dzieckiem po 
zajęciach lekcyj-
nych 

 

1. Opieka nad uczniem 
po zajęciach lekcyj-
nych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zagospodarowanie czasu 
wolnego uczniów 
-tworzenie szerokiej oferty 
zajęć pozalekcyjnych -
wykaz zajęć 
-rozwijanie zainteresowań 
uczniów, w szczególności 
czytelniczych i informa-
tycznych, wyrównywanie 
braków edukacyjnych, po-
moc w odrabianiu lekcji, w 
szczególności uczniom z 
SPE 
 
-prowadzenie zajęć w 
świetlicy szkolnej 
-realizacja godzin dodat-
kowych 
 
-organizacja wycieczek 
szkolnych, wyjazdów, kon-
kursów, dyskotek, imprez i 
uroczystości szkolnych, 
przedszkolnych 
- cykl zajęć w świetlicy  
 
 

Uczeń:  

- efektywnie spędza wolny 
czas, korzysta z możliwości 
rozwijania swoich zaintere-
sowań i uzupełniania braków 

- integruje się ze społeczno-
ścią szkolną, potrafi radzić 
sobie z agresją 

- uczy się przestrzegania 
reguł panujących w czasie 
zajęć i wyjazdów 

Szkoła, Przedszkole: 

- ukierunkowuje rozwój oso-
bowości ucznia, dziecka 

- wpływa na wzrost wyników  
i efektów nauczania 

 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele, wycho-
wawcy, opiekunowie 
kół zainteresowań, 
wychowawca świetli-
cy, pedagog, psycho-
log, nauczyciele 
przedszkola 
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ZAGADNIENIA 

 
CELE 

 
DZIAŁANIA 

 

 
OSIĄGNIĘCIA 

 
TERMINY 

 
OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
Organizacja czasu  
wolnego i opieki 
nad dzieckiem po 
zajęciach lekcyj-
nych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wdrażanie dzieci i 
młodzieży do czytel-
nictwa 

 

3. Inspirowanie twór-
czości własnej dzieci i 
młodzieży, uczestnic-
two w kulturze 

 

- organizowanie konkur-
sów wiedzy czytelniczej  
- lekcje biblioteczne 
- udział uczniów w lidze  
  klas 
- głośne czytanie 
- biblioteka przedszkolna 
- organizowanie: kół wo-
kalno - muzycznego, tea-
tralnego, polonistyczne-
go, plastycznego; 
-prezentacja programu w 
szkole i poza nią 
-uczestnictwo w koncer-
tach muzycznych, lek-
cjach muzealnych, wy-
stawach, projekcjach 
filmów, konkursach 
-zajęcia plastyczne w 
świetlicy 
-udział w uroczysto-
ściach szkolnych 

 

Rodzice: 
- wiedzą, że dziecko bez-
piecznie i twórczo spędza 
wolny czas 
- kontrolują czas wolny 
dziecka po powrocie do 
domu 
Uczeń: 
- poszerza swoją wiedzę, 
rozwija zainteresowania 
Uczeń: 
-twórczo spędza czas wol-
ny, rozwija swoje zaintere-
sowania, poznaje ciekawe 
miejsca, bierze udział w 
wydarzeniach kulturalnych 
Szkoła, przedszkole: 
- ukierunkowany rozwój 
osobowości dziecka 
Rodzice: 
- wiedzą, że dziecko bez-
piecznie i twórczo spędza 
wolny czas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zgodnie z 
kalendarzem  
imprez cały 
rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opiekunowie kół,  
wychowawcy 
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ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA 
 

OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY 
 ODPOWIEDZIALNE 

Rozwijanie postaw 
przyjaznych przy-
rodzie i jej zaso-
bom – wychowanie 
do wartości 

 

1. Rozumienie wpływu 
codziennych czynności  
i zachowań na stan śro-
dowiska naturalnego 
 
2.Okazywanie życzliwe-
go zainteresowania ro-
ślinom i zwierzętom z 
najbliższego otoczenia 
oraz troski o czystość 
środowiska 

 

 

- pogadanki 
- organizacja konkursów 
szkolnych 
- udział w akcjach i kon-
kursach pozaszkolnych 
- udział w akcjach dokar-
miania zwierząt 
- zbieranie surowców 
wtórnych 
- sprzątanie świata 
- turnieje i quizy 

Uczeń: 
- dba o środowisko natu-
ralne 
- segreguje odpady 
 
Szkoła, przedszkole: 
- promuje zachowania  
  proekologiczne 
 

cały rok szkol-
ny 
 
 
wg. kalendarza 
imprez 

nauczyciele, wycho-
wawcy, opiekun koła 
SU, LOP, nauczyciel 
przyrody i biologii, ro-
dzice, nauczyciele 
przedszkola 
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MOJA PRZYSZŁOŚĆ 

 
ZAGADNIENIA CELE DZIAŁANIA OSIĄGNIĘCIA TERMINY OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 
Objęcie szczególną 
opieką ucznia zdolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objęcie opieką ucznia 
zdolnego. Wypracowa-
nie reguł współpracy, 
opieki i promocji. 

2. Rozwijanie zaintere-
sowań uczniów w 
szczególności czytel-
niczych i informatycz-
nych 

3.Wskazywanie alterna-
tywnych do agresji, niko-
tynizmu i wagarów form 
spędzania czasu wolne-
go 

4. Rozwijanie aktywności 
i kreatywności uczniow-
skiej 

- praca zespołów przedmio-
towych ukierunkowana na 
wyłanianie i wspieranie 
ucznia zdolnego 

- bogata oferta zajęć po-
zalekcyjnych, zgodna z 
oczekiwaniami i potrze-
bami uczniów  

- poszukiwanie innowacyj-
nych działań, projektów 
uczniowskich 

 

-  indywidualne konsultacje 
i pomoc w zdobywaniu lite-
ratury, informacji, przygo-
towaniu do konkursów 

Szkoła:  
- wzrost wizerunku 
uczniów i szkoły w 
środowisku 
 
Uczeń: 
- zna swoją wartość 
- zdobywa nowe  
  umiejętności  
- umie radzić sobie  
  z emocjami pozy- 
  tywnymi i porażkami 
- spędza twórczo   
   czas 
 
Szkoła, przedszkole: 
- ukierunkowuje rozwój 
osobowości dziecka 
-wpływa na wzrost 
efektów nauczania 
 

 

cały rok 
szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
szkolny 

 

 

nauczyciele uczący, 
pedagog szkolny, 
psycholog, nauczycie-
le przedszkola 
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5. Wzrost umiejętności 
uczniów w zakresie zdo-
bywania wiedzy i jej pre-
zentacji 

6. Promocja ucznia  
i szkoły: 
- zachęcanie uczniów do 
zwiększonego wysiłku 
edukacyjnego 

- wyłanianie uczniów 
szczególnie uzdolnio-
nych 

 

- promocja ucznia zdolnego 
poprzez: 
 

- informacje na gazetce 
ściennej, artykuły w lokalnej 
prasie, gazetce szkolnej,  
zapoznawanie z sukcesami 
uczniów i rodziców podczas 
apeli i spotkań 

- działanie zespołu ds. 
SPE, opracowanie PDW 

 

j.w. 

 

 

 

j.w. 

 

cały rok 
szkolny 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele prowadzący 
koła zainteresowań 

nauczyciele uczący 

 

 

 

dyrektor , zespół ds. 
Specjalnych Potrzeb 
Edukacyjnych 
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 MOJA OJCZYZNA 

Kształtowanie po-
staw patriotycznych 
i obywatelskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wpajanie uczniom 
szacunku dla tradycji 
patriotycznych, po-
szanowania symboli 
narodowych i miejsc 
kultu religijnego 

2. Zapoznanie z 
dziedzictwem kultu-
rowym w regionie, 
kształtowanie aktyw-
nych postaw wobec 
środowiska lokalne-
go  

 

3. Troska o dobre 
imię szkoły, dbałość  
i poszanowanie mie-
nia szkoły i cudzej 
własności 

 

 

 

- opracowanie harmono-
gramu obchodów świąt 
narodowych i rocznic histo-
rycznych  
- organizowanie przez S.U 
apeli okolicznościowych 
- uczestnictwo w uroczy-
stościach pozaszkolnych 
- organizowanie konkursu 
wiedzy o Patronie 
- planowanie tematyki w 
ramach realizacji ścieżki 
tematycznej na różnych 
przedmiotach i godzinach 
wychowawczych 
 
- promowanie szkoły w 
środowisku i w mediach, 
kontynuacja tradycji i ob-
rzędowości szkolnej  
- prowadzenie Kroniki Pa-
trona Szkoły 
- opieka nad Salą Tradycji 
 
 
 
 

Uczeń: 
- rozumie potrzebę kul-
tywowania świąt pań-
stwowych 
- wyraża postawę sza-
cunku wobec Ojczyzny 
- zna najważniejsze 
momenty w życiu Po-
laków, historii Polski 
- wyraża postawę sza-
cunku wobec Ojczyzny 
 
 
 
 
 
Szkoła, przedszkole: 
- wychowanie młodego 
pokolenia w duchu pa-
triotycznym 
 
 

 

 

 

cały 
 rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały 
rok szkolny 

w/g harmono-
gramu imprez 

 

 

 

 

S.U 
nauczyciele 

Rada Rodziców 
dyrektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciel historii, poloniści 
wychowawcy 
nauczyciele 

Rada Rodziców 
cała społeczność szkolna 

wychowawca świetlicy 
opiekun Sali Tradycji,        

nauczyciele przedszkola 
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