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Rodzice są partnerami szkoły 
 
EFEKTY DZIAŁAŃ SZKOŁY: 
 
RODZIC: 

 ma możliwość kontaktu z nauczycielami, 
 zna terminy zebrań, konsultacji, 
 jest wspierany przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji oraz w procesie wychowawczym, 
 na bieżąco jest informowany o postępach w nauce, 
 może liczyć na wsparcie w sytuacjach kryzysowych, 
 proponuje swoje inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów, 
 angażuje się w życie szkoły. 
 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

INFORMACJA Bieżące informowanie  o postępach w nauce i 
zachowaniu uczniów na zebraniach i 
konsultacjach: 
 zebrania: 22 IX, 17 XI, 12 I, 16 III, ,     
 zebrania + konsultacje: 18 V  
 konsultacje 8 XII,  8 VI 
 za pośrednictwem e- dziennika 

 

 
dyrekcja i 
wychowawcy 
 
wychowawcy i 
nauczyciele uczący 

 
 
czwartki 
g. 18:00 
g. 17:30 
g. 18:00 

 
 
 
zapisy w 
dzienniku i  
e-dzienniku 

 

POMOC i WSPARCIE Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach: 
 rozstrzyganie sytuacji trudnych, problemów 

wychowawczych, spraw indywidualnych, 
 pełnienie roli mediatora i negocjatora 

pomiędzy uczniami a rodzicami, uczniem a 
nauczycielem, 

 szukanie przyczyn zachowań trudnych i 
zaburzonych, analiza sytuacji rodzinnej, 

 korzystanie z zapisu monitoringu przez 
nauczycieli i rodziców, 

 utrzymywanie partnerskiej współpracy z 
rodzicami, 

wychowawcy 
nauczyciele uczący 
 
pedagog szkolny  
 
 
psycholog szkolny 
 
 
 
psycholog 
 
 

 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym, 
dzienniku 
psychologa i 
pedagoga 
ankieta 
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 informacja rodziców o zakresie działań 
wspierających i terminach realizacji, 

 poinformowanie rodziców o procedurach 
postępowania obowiązujących w szkole i  
postępowanie według nich w sytuacjach 
zagrożeń, 

 indywidualne kontakty rodziców z 
wychowawcami i nauczycielami w celu 
rozpoznania problemów i ich rozwiązania, 

 organizowanie spotkań z psychologiem, 
pedagogiem, lekarzami, prawnikami, 

 kierowanie dzieci na badania do PPP  lub na 
konsultacje ze specjalistami, 

 udzielanie pomocy rodzicom potrzebującym 
wsparcia (z rodzin patologicznych, 
niewydolnym wychowawczo, ubogim), 

 współpraca z MOPS-em, Sądem, PPP, 
Policją, Radą Dzielnicy, kuratorami, 
Caritasem, Stowarzyszeniem św. Brata 
Alberta, Hospicjum św. Wawrzyńca, 

 informacja na piśmie rodziców o ustalonych 
formach , sposobach i okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w którym poszczególne 
formy pomocy będą realizowane. 

 
 
 
pedagog 
 

 

 

psycholog 

 

pedagog 

 
 
 

 

PEDAGOGIZACJA  Tematyka zebrań: np. 
- Nowe media – modelowanie właściwych 
postaw 
- Wokół tematu przemocy 
- Znaczenie zdrowego stylu życia dla młodzieży i 
ich  rozwoju psychomotorycznego. 
- Ruch jako czynnik rozwoju. Dlaczego 
zwalniamy dziecko z zajęć wychowania 
fizycznego? 
- Modelowanie postaw prospołecznych u 
młodzieży 

 
Dyrekcja/wychowawcy 
 
dyrekcja 
 
pedagog szkolny  
 
psycholog szkolny 
 
 
 

 
 
 
Zgodnie 
z planem 

 
protokoły z 

zebrań; 

 ankieta 
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-Dialog podstawowym elementem procesu 
wychowawczego. 
-Według uznania i potrzeb w danym zespole 
klasowym. 

 
wychowawcy 

ZAANGAŻOWANIE 
RODZICÓW DO PRACY 
NA RZECZ KLASY I 
SZKOŁY 

Utrzymanie partnerskiej współpracy: 
 udział w tworzeniu i realizacji planu 

wychowawczego klasy; 
 współorganizacja imprez klasowych i 

szkolnych; 
 wykorzystywanie własnych możliwości 

zawodowych w usprawnieniu pracy szkoły 
(drobne remonty, upiększanie klasy, szkoły), 
organizacja wyjść do zakładów pracy, 
warsztaty); 

 warsztatowe spotkania z uczniami na temat 
danego zawodu; 

 współdziałanie dotyczące poszerzania ofert 
edukacyjnej szkoły; 

 realizacja inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju 
uczniów; 

 wykorzystywanie opinii rodziców na temat 
pracy szkoły. 

 udział rodziców w projektach, m.in. Szkoła 
Współpracy; 

 zaangażowanie rodziców w pracy Rady 
Rodziców. 

 
 
 
dyrekcja 

wychowawcy 

rodzice 

 
 
cały 
rok 

 
plan 
wychowawczy 
klasy 
 
analiza 
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Szkoła wspomaga rozwój ucznia, uwzględniając jego indywidualne potrzeby i sytuację 
 
 

EFEKTY DZIAŁAŃ SZKOŁY: 
Uczeń: 

 wyrównuje braki i zaległości, 
 jest pod opieką psychologa i pedagoga, 
 dobrze czuje się w zespole klasowym i grupie rówieśniczej, 
 może liczyć (podobnie jak jego rodzina) na wsparcie emocjonalne i intelektualne,  
 ma możliwość rozwijania uzdolnień i  talentów, 
 uczestniczy w zajęciach kółek zainteresowań, 
 uczestniczy w zajęciach grup tematycznych, 
 bierze udział w konkursach kuratoryjnych i tematycznych, 
 korzysta z oferty dotyczącej wyboru zawodu. 

 

CELE 
OPERACYJNE 

ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

POMOC i 
WSPARCIE 

Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach: 
 rozstrzyganie sytuacji trudnych, konfliktowych,  
 szukanie skutecznych środków zaradczych, 
 budowanie prawidłowych relacji w grupie, 
 stworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, 
 pełnienie roli mediatora i negocjatora pomiędzy uczniami 

a rodzicami, uczniem a nauczycielem, 
 udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach 

kryzysowych (kryzysy osobiste, rodzinne, szkolne), 
 przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, agresji, 

przemocy fizycznej i psychicznej, 
 pomoc w adaptacji uczniów do sytuacji szkolnej, 
 wskazywanie sposobów rozmawiania z uczniem, 
 szukanie przyczyn zachowań trudnych i zaburzonych, 
 rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 
 walka z cyberprzemocą, 
 zadbanie o bezpieczeństwo ucznia – profilaktyka 

uzależnień, podejmowania zachowań ryzykownych, 

 
 
 
wychowawcy 
nauczyciele uczący 
 
 
pedagog szkolny  
 
psycholog szkolny 
  
 
 
wychowawcy 
 
 
spotkania Policją 
pedagog szkolny  
 

 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym, 
dzienniku 
psychologa i 
pedagoga 
 
 
 
karty obserwacji 
KIPU 
 
ankieta 
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 rozpoznawanie indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia mających różne przyczyny, 

 praca z uczniem trudnym wychowawczo, 
 praca z uczniem mających trudności w nauce, 
 praca z uczniem chorym, 
 trening w zakresie zachowań asertywnych,  
 efektywna komunikacja, poprawa relacji rówieśniczych, 

radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie samodzielne 
prostych problemów, 

 integracja zespołu klasowego, 
 efektywne zarządzanie czasem, 
 uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej we współpracy z 

uczniem, 
 kształtowanie postaw empatii, 
 spotkania wychowawców w ramach zespołów 

wychowawczych – superwizja, 
 konsultacje dla uczniów. 

psycholog szkolny  
 
 
dyrekcja 
 
 
 
wychowawcy,  
 
psycholog,  
 
pedagog 
 
 
dyrekcja, pedagog 
 
wychowawcy 

 
 
cały rok 

ROZBUDZANIE 
CIEKAWOŚCI 
POZNAWCZEJ, 
ROZWIJANIE 
ZDOLNOŚCI 
TWÓRCZEGO 
MYŚLENIA. 

Zachęcanie do rozwijania zainteresowań: 
 organizacja zajęć kółek zainteresowań, 
 udział w grupach tematycznych: klasy I, II, 
 praca z uczniem zdolnym w ramach kółek, 
 zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

kuratoryjnych i tematycznych, 
 organizacja konkursów o zasięgu  szkolnym i 

pozaszkolnym, 
 organizacja lekcji w terenie, warsztatów, spotkań, gier 

miejskich, 
 kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi 

indywidualnych talentów poprzez: 
prowadzenie różnorodnych, ciekawych zajęć 

pozalekcyjnych,  
wsłuchiwanie się w potrzeby ucznia, 
współpracę z placówkami wspierającymi rozwój 

talentów, 
promowanie szkolnych talentów, np. w lokalnych 

mediach, 

 
 
wychowawcy 
 
nauczyciele 
przedmiotów 
 
 
nauczyciele 
przedmiotów. 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
 

 
 
 
cały rok   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wg 
ustaleń 
 
 
 

 
dzienniki zajęć 
 
 
 
 
konkursy 
 
 
 
 
 
 
projekty, 
strona 
internetowa 
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realizację projektów edukacyjnych, 
udział w międzynarodowych projektach, 
działania w ramach projektu „Akademia Jedynki”: 

 Teatralna Jedynka  
 Rozczytana Jedynka  
 Literacka Jedynka  
 Filmowa Jedynka   
 Przedsiębiorcza Jedynka  
 Matematyczna Jedynka  
 Muzyczna Jedynka 
 Językowa Jedynka 
 Zdrowa Jedynka 
 Sportowa Jedynka 
 Ekologiczna Jedynka 
 Programująca Jedynka 
 Zwiedzająca Jedynka 
 Dokształcająca się Jedynka 
 Bezpieczna Jedynka 
 Medialna Jedynka 

 
 
 
pp. Janiec Lipińska Klein 

biblioteka 
G. Sztarbała 
D. Brylska 
B. Kamińska 
n-le matematyki 
M. Tuczko 
n-le języków 
psycholog 
n-le wf 
n-le biologii 
E. Sołdan 
wychowawcy 
nauczyciele 
wychowawcy 
n-le informatyki 

 
 
 
 
 
 
wg 
ustaleń 
 

 
 
 
 
dzienniki zajęć 
 
zdjęcia 
 
 
artykuły 
 
 
dyplomy 

 
 
 

Szkoła kształtuje postawy uczniów w oparciu najważniejsze wartości: 
 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
 
UCZEŃ: 

 wybrał ważne dla jego rozwoju wartości, 
 przygotowuje się do funkcjonowania w rodzinie, 
 rozumie znaczenie roli rodziny w życiu człowieka, 
 ma świadomość znaczenia miłości w rodzinie, 
 odróżnia dobro od zła, 
 chce i wyraża potrzebę poszukiwania autorytetów i wzorców, 
 jest świadomy podejmowanych decyzji, 
 ma świadomość zagrożeń i ich unika, 
 jest tolerancyjny, asertywny, empatyczny, 
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 troszczy się o innych, 
 okazuje szacunek Ojczyźnie i tradycji narodowej, 
 przygotowuje się do pełnienia obowiązków obywatelskich, 
 kształtuje w sobie postawy patriotyczne, 
 odczuwa więź emocjonalną i tożsamość z Ojczyzną i Regionem, 
 zachowuje się kulturalnie w różnych sytuacjach, 
 rozumie wartość tradycji i potrzebę pielęgnowania jej. 

 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

KSZTAŁTOWANIE 
POSTAW W 
OPARCIU wartości: 

szacunek, 
empatia, 

współpraca, 
zrozumienie, 

sprawiedliwość, 
otwartość, 

kreatywność, 
pracowitość, 
uważność, 

odpowiedzialność, 
profesjonalizm 

 

Uświadomienie znaczenia w życiu człowieka 
wskazanych wartości. 
Wskazywanie wzorców godnych naśladowania. 
Kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego 
szacunku, zrozumienia  i empatii. 
Zachęcanie do współpracy, kreatywności i 
pracowitości. 
Wyrabianie postaw opartych na poczuciu 
sprawiedliwości, odpowiedzialności za siebie i 
innych. 
Objaśnienie, czym jest uważność i profesjonalizm. 
Zachęcanie do kształtowania wymienionych postaw 
w codziennym życiu, dla siebie i w relacjach z innymi 
ludźmi. 
 

 
 
  
dyrekcja 
 
 
wychowawcy 
 
 
rodzice 

 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rozmowy, 

pogadanki,  

warsztaty, 

ankiety,  

obserwacje 

 

ELIMINOWANIE 
ZAGROŻEŃ ORAZ 
WZMACNIANIE 
WŁAŚCIWYCH 
ZACHOWAŃ 

Ukazywanie zagrożeń współczesnego świata. tj. 
 alkoholizm, 
 komputeromania, 
 narkomania, 
 substancje psychoaktywne, 
 palenie papierosów, 
 cyberprzemoc, 
 dyskryminacja 
 przestępczość, 
 sekty, 
 subkultury, 

 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
psycholog  
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 szerzenie się agresji, przemocy, 
 wykluczenie społeczne, 
 podejmowanie ryzykownych zachowań 

seksualnych. 
Szukanie recept na zwalczanie negatywnych postaw. 
Promowanie zdrowego stylu życia 

pedagog szkolny 
 
 
 
 
wychowawcy 

KSZTAŁTOWANIE 
KULTURY 
OSOBISTEJ NA CO 
DZIEŃ ORAZ 
PROMOWANIE 
ZASAD KULTURY 
SŁOWA. 

Omówienie zasad dobrego zachowania w domu, 
szkole, na ulicy. 
Zwracanie uwagi na kulturę słowa, walka z 
wulgaryzacją języka. 
Kształtowanie szacunku dla dorosłych,  koleżanek i 
kolegów. 
Wymaganie od uczniów przestrzegania punktów. 
Regulaminu Szkoły  dotyczących wyglądu ucznia. 

 
dyrekcja, 
 
 
wychowawcy 

 
cały rok 

 
obserwacja 
ankiety 

 

 

 

 

 

 

 

BUDZENIE WIĘZI 
EMOCJONALNEJ  I 
TOŻSAMOŚCI  Z 
MORZEM, GDYNIĄ, 
TRÓJMIASTEM, 
REGIONEM 

Organizowanie wycieczek edukacyjnych. 
Przybliżanie problemów miasta Gdyni, województwa. 
Wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN. 
Obchody rocznic związanych z Regionem. 
Propagowanie wiedzy o historii i tradycjach regionu i 
małej ojczyzny. 
Współpraca z IPN, Centrum Solidarności. 
Realizacja projektu „Gra uliczna”, podczas którego 
uczniowie poznają historię Trójmiasta i szkoły 
Udział w Festiwalu Niezłomni, Niepokonani i Wyklęci 
Spacerkiem po Gdyni – konkurs matematyczny. 
Koło „Spotkania z historią” Współpraca z Muzeum 
Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Muzeum 
Marynarki Wojennej.  
Spotkania z przedstawicielami Kaszubów, wyjazd do 
Szymbarka. 
Udział w konkursach miejskich o tematyce 
regionalnej. 
Konkursy plastyczne, muzyczne o tematyce 
regionalnej 

n-le przedmiotów 
wychowawcy 
D. Brylska  
n-le historii i języka 
polskiego 
 
M. Turska.  
I. Niklewska 
A. Leszczyńska 
A. Matłosz 
B. Łata 
 
n-le historii, 
wychowawcy 
 
 
n-le j. polskiego, 
historii 
 
n-le muzyki i plastyki 

cały rok 
 
 
 
według 
ustaleń 
prowadzących 

 
dokumentacja, 
strona 
internetowa 
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Uczeń aktywnie bierze udział w życiu szkoły i klasy. 
 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
UCZEŃ: 

 zna i respektuje swoje prawa, 
 uczeń zna swoje obowiązki, 
 zna dokumenty prezentujące prawa dziecka, 
 bierze udział w wyborach samorządu klasowego i szkolnego, 
 uczestniczy w zebraniach SU, 
 bierze udział w organizacji imprez, akcji klasowych, szkolnych, miejskich, 
 uczestniczy czynnie w projekcie Akademia Jedynki, 
 uczestniczy w apelach i akademiach i akcjach, 
 rozwija  kompetencje komunikacyjne, 
 angażuje się w proces edukacyjny, 
 prowadzi zdrowy tryb życia. 

 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

SZACUNEK DLA 
PRAW I 
OBOWIĄZKÓW 

Zapoznanie uczniów  na godzinach wychowawczych z 
ważnymi dokumentami prezentujących prawa dziecka: 
Deklaracja Praw Człowieka, Prawa Ucznia, Statut 
Szkoły, Regulaminy szkolne, WSO, planem 
wychowawczym szkoły i klasy. 

 
wychowawcy 

 
IX 

zapis w 
dzienniku 

 

SAMORZĄDNOŚĆ 
 
DEMOKRACJA 

Czynny udział uczniów w pracy szkoły: 
 wybór samorządów klasowych i omówienie ich 

obowiązków, 
 wybór prezydium Samorządu Uczniowskiego, 
 powołanie Samorządu Uczniowskiego, 
 aktywny udział w zebraniach SU, 
 wdrożenie do pracy na rzecz szkoły, 
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
 wdrożenie do samodzielnego i świadomego 

podejmowania decyzji i działań, 
 współudział w organizowaniu pozalekcyjnego życia 

szkolnego, 
 współdecydowanie o szkolnych akcjach, projektach. 

 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
opiekunowie SU  
 

 
IX 2016 
V 2017 
 
 
 
 
 
cały rok 

 
 
obserwacja 
ankiety 
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UMIEJĘTNOŚĆ 
WSPÓŁDZIAŁANIA Z 
INNYMI 

Przygotowanie udział w  imprezach  i apelach 
zaplanowanych na ten rok : 

Apele informacyjne  
Sprzątanie szkoły 
Dzień Integracji klas I 
10 Rocznica nadania imienia Jedynce/ Patron Szkoły  
Dzień Chłopca 
Dzień Edukacji Narodowej  
Rocznica Niepodległości – koncert pieśni 

patriotycznych.  
Udział w Paradzie Niepodległości 
Mikołajki klasowe 
Jasełka - przedstawienie 
Wigilie klasowe  
Walentynki 
Dzień Dziewcząt 
Superwizja  Giełda Talentów /1. Dzień wiosny 
Konstytucja 3 Maja - apel 

 
 

Dzień Dziecka 
Projekty edukacyjne   

 
Bal klas III 

 
Gala klas III w teatrze 
Zakończenie roku szkolnego 
Dyskoteki:  

 
Oprawa muzyczna: 
Dekoracje: 
 
Nagłośnienie: 

Poczet sztandarowy 
 

 
 

dyrekcja 
M. Karpińska 
wychowawcy. /dyrekcja 
pp. Turska, Janiec, 
Musialik  

wychowawcy  
B. Janiec 
M. Tuczko 
 
wychowawcy  
wychowawcy 
Katecheci 
wychowawcy, rodzice 
SU 
wychowawcy 
............................... 
 

M. Sobczak,  
I. Czerwińska-Dołhy 
 

wszyscy 
M. Lesisz 
 

Z. Kolasa, G. Sztarbała, 
rodzice, wychowawcy 
 
B. Janiec. M. Turska 
SU, dyrekcja 
SU, wychowawcy 
 
M. Tuczko 
A. Hetmańczyk, M. 
Tuczko, E. Żuk 

L. Kaczorowski 
A. Arndt 

 
 

12 IX 
16 IX 
26 IX 
 ? X 

30 IX 
14 X 
10 XI 

 
11XI 
6 XII 
22 XII 
22 XII 
14 II 
8 III 

21 III? 
4 V 

 
  
 

1 VI 
według 
ustaleń 

 
9 VI 

   
 

22 VI 
23 VI 

według 
ustaleń 

 
 
 
zdjęcia, 
 
wpisy do 
kroniki,  
 
wpisy na 
stronie szkoły 
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ZDOBYWANIE 
WIEDZY O SZKOLE I 
PATRONIE 

Korzystanie ze źródeł wiedzy o szkole: 
kronika szkoły 
strona szkoły 
gabloty poświęcone szkole 
konkursy „Jedyna taka Jedynka” 

Spotkania z ludźmi związanymi z historią szkoły, miasta 
Obchody 10 rocznicy nadania imienia szkole 
 
Przygotowania do 90 rocznicy powstania szkoły 

 
A. Zmuda-Trzebiatowska 

O. Gorzeńska 
………………………… 

O. Gorzeńska ? 
................................ 
B. Janiec, M. Turska, 
I. Musialik  
wszyscy 

 
 
 
cały rok 

dokumentacja  

 
Uczeń rozbudza i rozwija twórcze postawy. 

 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
UCZEŃ: 

 dba o estetykę szkoły, 
 angażuje się w tworzenie wystroju klasy, szkoły, 
 dba o zieleń w szkole i w jej otoczeniu, 
 zdobywa wiedzę poprzez uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych, 
 organizuje akcje i imprezy klasowe, 
 uczestniczy w projektach, warsztatach tematycznych, 
 Uczestniczy i współtworzy imprezy, uroczystości, akcje szkolne i pozaszkolne. 

 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI 

troska o estetykę sali, całej szkoły (tablice, 
gabloty, wystawy prac uczniów),  

troska o otoczenie szkoły – koło ogrodnicze, 
angażowanie uczniów w tworzenie ciekawego 

wystroju szkoły i klas,  
uwrażliwienie na przejawy wandalizmu, 
troska o środowisko, 
kształtowanie postaw racjonalnego 

konsumpcjonizmu (niemarnowanie żywności). 

wychowawcy 
 
D. Sompolińska 
 
 
wychowawcy 

 
 
cały rok 

 
 
obserwacja 

 

ROZWIJANIE 
 KREATYWNOŚCI 

Dni Projektów – prezentacja projektów 
edukacyjnych  
„Akademia Jedynki” 

M. Lesisz 
 
wszyscy n-le 

 
wg  
ustaleń 

dokumentacja 
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Organizacja imprez i akcji klasowych, np.: 
Mikołajki, 
wigilia klasowa, 
konkursy o ustalonej tematyce , 
pomoc potrzebującym, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikami, 

lekarzami, prawnikami, 
wyjścia do zakładów pracy naszych rodziców. 

 
wychowawcy 
 
odpowiedzialni wg 
zadań, 
wychowawcy, 
rodzice 
 

dokumentacja 
obserwacja 
 
zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

ZDOBYWANIE WIEDZY Organizacja i udział w wycieczkach edukacyjnych, 
rekreacyjnych zgodnie z Regulaminem Szkoły. 
Wyjścia na wystawy, lekcje – warsztaty poza 
szkołą. 
Udział w grach miejskich o różnej tematyce. 

wychowawcy 
 
nauczyciele 
przedmiotów 

 
cały rok 

 
dokumentacja 

 

NAGRADZANIE 
NAJLEPSZYCH 

Wyróżnianie najaktywniejszych i najlepiej 
uczących się uczniów: 

na forum klasy 
w gablotach szkolnych, 
na zakończenie roku szkolnego, 
wybór Ucznia Roku w różnych kategoriach, 
wybór Najaktywniejszej Klasy, 
wybór Sportowca Roku 

dyrekcja, 
 
wychowawcy 
 
 
kapituła 
 
n-le wf 

I/VI  
 
 
 
 
VI 

 
 
dokumentacja 
 
 
dyplomy 

 

 
Uczeń jest przygotowany do (współ)działania. 

 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
UCZEŃ: 

 aktywnie uczestniczy w życiu grupy, 
 współodpowiada za wyniki w nauce, 
 chętnie pomada potrzebującym, 
 opiekuje się innymi, 
 przeciwstawia się i reaguje na  z przejawy zła, 
 umie rozmawiać o swoich problemach, 
 umie rozwiązywać konflikty, 
 wie, gdzie szukać pomocy, 
 chętnie korzysta z proponowanej mu pomocy, 
 rozumie wielokulturowość i ideę zjednoczonej Europy. 
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CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

UMIEJĘTNOŚĆ 
WSPÓŁPRACY Z INNYM 

Wspólna odpowiedzialność za wyniki w nauce. 
Konsultacje dla ucznia. 
Propagowanie zdrowej rywalizacji. 
Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 
Nauka tolerancji i akceptacji. 
Kształtowanie umiejętności komunikowania się. 
Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i 
wspólnego rozwiązywania problemów. 
Rozbudzanie aktywności i twórczych postaw. 
Integracja klas, wyjścia dydaktyczne. 
Zachęcanie uczniów do pomagania innym 
(potrzebującym) w szkole i poza nią. Współpraca z 
organizacjami społecznymi. Caritas, Dom Dziecka. 
Realizacja projektów edukacyjnych klasowych i 
międzyklasowych. 
Popularyzowanie pracy w zespołach.  
Realizacja różnych projektów szkolnych i 
międzynarodowych. 

wychowawcy, 
 
nauczyciele 
uczący, rodzice, 
 
pedagog szkolny  
psycholog szkolny 
 
wychowawcy 
 
 
katecheci 
A. Matłosz  
 
opiekunowie  
projektów 
 

 
 
 
 
 
 
cały rok 

ankiety 
ewaluacyjne 
 
 
 
obserwacja 
 
 
wywiady 
 
 
ankiety 

 

POMOC POTRZEBUJĄCYM Opieka nad uczniem słabszym, zagubionym, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 
nieśmiałym, zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym. 
Dostrzeganie i przeciwdziałanie dyskryminacji, 
przemocy słownej, zastraszaniu, agresji, 
wulgarności, wandalizmowi, uzależnieniom. 
Diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz 
procesów interpersonalnych w klasie. 
Indywidualna praca z uczniem dysfunkcyjnym, 
sprawiającym trudności wychowawcze lub 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 
Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.  

wychowawcy 
 
pedagog szkolny  
 
psycholog szkolny 
 
wychowawcy 
 
 

 
 
 
cały rok 

 
dokumentacja 
SPE 
 
wywiad 
 
ankiety 
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Szkoła kształtuje u uczniów nawyki prozdrowotne. 
 

  
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
 
UCZEŃ:  

 przestrzega zasad higieny osobistej, 
 umie aktywnie wypoczywać, 
 stara się pokonać stres i napięcie, 
 jest racjonalnym konsumentem, 
 rozwija swoją aktywność fizyczną, 
 dba o środowisko, 
 promuje postawy ekologiczne, 

 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

PROPAGOWANIE 
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 

Omówienie znaczenia higieny osobistej. 
Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku, 
Profilaktyka prozdrowotna. 
Profilaktyka uzależnień. 
Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i 
reagowanie na nie. 
Wdrażanie do rozpoznawania swoich emocji i 
radzenia sobie z nimi. 
Nauka radzenia sobie ze stresem, techniki 
relaksacji, dbanie o zdrowie psychiczne. 
Organizowanie warsztatów dla uczniów na temat 
prowadzenia zdrowego trybu życia. 
Działalność  Klubu 07 – miejsca spożywania 
zdrowych posiłków i odpoczynku między lekcjami. 
Organizacja obiadów dla młodzieży 
Promowanie sportu poprzez: 

organizowanie zawodów, 
współpracę z klubami,  
udział w zawodach pozaszkolnych, 
warsztaty  prozdrowotne. 

wychowawcy 
 
 
 
pedagog szkolny  
 
psycholog szkolny 
 
 
 
 
dyrekcja, 
nauczyciele 
 
 
 
n-le w-f 
 
 

  
 
 
 
 
cały rok 

 
 
obserwacja 
rozmowy 
wywiady 
 
 
 
analiza 
osiągnięć 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
ORAZ KSZTAŁTOWANIE 
WŁAŚCIWEGO STOSUNKU 
DO PRZYRODY. 

Udział  w warsztatach i konkursach ekologicznych. 
Organizowanie tematycznych wycieczek. 
Warsztaty w terenie.  
 

 
n-le biologii 
 
 
 
 

 
cały rok 

dokumentacja 
zapisy w 
dzienniku 
dokumentacja 

 

 
 
 

Szkoła przygotowuje ucznia do pracy i obowiązków zawodowych. 
 
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
 
UCZEŃ:  

 rozpoznaje swoje predyspozycje zawodowe, 
 zna ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 
 umie pisać CV, list motywacyjny, 
 uczestniczy w spotkaniach z absolwentami w ramach Akademii Jedynki. 

 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

STWARZANIE WARUNKÓW 
DO PODEJMOWANIA 
PROBLEMATYKI 
DOTYCZĄCEJ WYBORU 
ZAWODU. 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe. 
Pogadanki na temat predyspozycji zawodowych. 
Zapoznanie się z  ofertą szkół ponadgimnazjalnych. 
Informowanie o rynku pracy. jak znaleźć pracę? 
Organizowanie warsztatów zawodoznawczych dla 
wszystkich uczniów.  
Konsultacje – rozmowy na temat kształtowania się 
osobowości i tożsamości człowieka. 

wychowawcy 
nauczyciel wos-u 
 
pedagog szkolny  
 
psycholog szkolny 
 

 
 
 
cały rok 

 
 
 
analiza 
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Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo swoich uczniów. 
  

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 
 
UCZEŃ:  

 zna zasady bezpieczeństwa, 
 czuje się bezpiecznie w szkole, 
 umie udzielić pierwszej pomocy, 
 poznaje zasady powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, 
 zna zasady ruchu drogowego, 
 wie, jak reagować na przemoc w Internecie. 

CELE OPERACYJNE ZADANIA – formy realizacji ODPOWIEDZIALNI TERMINY SPOSÓB 
EWALUACJI 

UWAGI 

STWARZANIE WARUNKÓW 
SPRZYJAJĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU W 
SZKOLE I POZA NIĄ. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 
Zapewnienie dobrego samopoczucia psychicznego i 
fizycznego oraz przyjaznej atmosfery pracy. 
Zwracanie uwagi na dyscyplinę i bezpieczeństwo 
uczniów w czasie zajęć szkolnych, przerw, 
dyskotek, wyjść itp. 
Sumienne i aktywne wypełnianie dyżurów 
nauczycielskich. 
Przeglądy stanu technicznego obiektu szkolnego. 
Profilaktyka przeciwdziałająca wypadkom. 
Opracowanie systemu szybkiej, skutecznej i 
bezpiecznej informacji o aktach przemocy. 
Procedury zachowań. 
Omówienie zasad zachowania na wycieczkach. 
Zapoznanie się z regulaminem. 
Zapoznanie się regulaminami zachowania podczas 
zagrożenia. 
Przygotowanie do działania ratowniczego w 
przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. 
Zorganizowany udział w alarmach próbnych w 
szkole. 
Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. 

wychowawcy 
 
 
n-le przedmiotów 
 
 
nauczyciele 
 
zespół BHP 
 
wychowawcy 
wicedyrektor 
 
 
 
p. L. Kaczorowski 
 
M. Czerwiński 
 
dyrekcja 
wychowawcy, 
ochrona 
dyrekcja 

 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
wg planu 
 
 
wg 
potrzeb 

 
 
zapis w 
dzienniku 
 
dokumentacja 
 
 
 
Statut Szkoły 
 
 
 
zapis w 
dzienniku 
 
 
 
 
 
rozmowa 
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Przygotowanie uczniów do działań ratowniczych. 
Korzystanie z zapisów monitoringu przez nauczycieli 
i rodziców (zapis w  statucie)  
Spotkania z policjantami, instruktorami, ratownikami 
medycznymi. 

M. Czerwiński 
 
 
dyrekcja 

WYCHOWANIE 
KOMUNIKACYJNE 

Poznanie zasad ruchu drogowego. 
Zachowanie w środkach komunikacji. 

 
wychowawcy 

 Ankieta  

 
 
 
 
 

 Plan Wychowawczy na rok szkolny 2016/2017  
opracowany został na podstawie  

Programu Wychowawczego Szkoły  
we wrześniu 2016



 

 


