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OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN  

REALIZACJI 
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Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 

1.Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

2.Pogadanki, prezentacje multimedialne, projekcja filmu 

edukacyjnego na temat zdrowego stylu życia. 

3.Zajęcia profilaktyczne dla rodzica i nauczyciela – Jak 

pracować z dzieckiem autystycznym. 

4.Tydzień profilaktyki w szkole. 

5.Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w szkole. 

Wychowawca  Cały rok 

 

 

 

Zgodnie z planem zajęć 

 

Październik 

Wrzesień 

Kształtowanie właściwego 

zachowania w sytuacjach zagrożenia 

życia i zdrowia. 

 

1. Pogadanki dotyczące przepisów BHP, bezpieczeństwa w 

szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach, zawodach. 

2. Procedury Covidowe. 

3. Próbny alarm przeciwpożarowy. 

4. Gazetki zawierające informację o numerach telefonów 

alarmowych, zaufania, instytucji niosących pomoc. 

5. Apele porządkowe. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Cały rok 

 

 

 

Wrzesień 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody  

w swoim środowisku. 

1. Udział w ogólnopolskich akcjach: sprzątanie świata, 

zbiórka nakrętek, baterii, Dzień Ziemi. 

2. Pogadanka na temat segregacji śmieci w domu i szkole . 

3.Pogadanka na temat oszczędzania energii i wody. 

4.Zzw – zgodnie z tematyką zajęć, np. Jak dbać o środowisko 

naturalne – ochrona klimatu. 

5. Praca bieżąca. 

Organizatorzy akcji 

 

 

Wychowawca 

Zgodnie z 

harmonogramem akcji 

Zgodnie z tematyką 

zajęć 

Kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych, oraz 

rozumowania przyczynowo-

skutkowego. 

1.Pogadanki i prezentacje dotyczące odnawialnych źródeł 

energii i recyklingu. 

2.Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne – 

plakaty, gazetki. 

3.Praca bieżąca. 

 

 

Nauczyciele 

 

Kwiecień 

Cały rok 
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Kształtowanie samodzielnego 

formułowania  i wyrażania sądów. 

Kształtowanie umiejętności 

asertywnego wyrażania swoich 

potrzeb. 

1.Wyrażanie własnych opinii, przekonań  

i poglądów- warsztaty w ramach Zzw 

2. Rozwijanie umiejętności negocjacji  

w rozwiązywaniu konfliktów klasowych. 

3. Potrafię powiedzieć NIE-  Zzw 

 

Wychowawca 

Pedagog 

Nauczyciele 

Cały rok 
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Rozpoznawanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań  uczniów. 

 

1.Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych szkolnych i 

pozaszkolnych. 

2.Wspieranie zainteresowań uczniów. 

3.Zzw np. „Moje hobby”, „Moje pasje”, „Ciekawe zawody – 

kim chcę być w przyszłości”. 

4.Udział w różnych konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, zawodach sportowych. 

5.Praca bieżąca. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Organizatorzy konkursów i 

zawodów 

Cały rok 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron. 

1. Wyrabianie umiejętności poznania siebie, obiektywnej 

oceny swojej osoby i innych. 

Wychowawca 

Uczniowie  

Cały rok 

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i 

trudności innych ludzi.  

 

1.Udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza, 

PCK, Szlachetna Paczka i inne akcje organizowane na terenie 

szkoły 

2.Pogadanki 

3.Praca bieżąca 

Organizatorzy akcji 

 

 

 

Wychowawca 

Zgodnie z kalendarzem 

akcji 

Kształtowanie postawy szacunku i 

zrozumienia wobec siebie i  innych 

osób.  

1.Pomoc i życzliwość w klasie. 

2.Udział w akcjach charytatywnych. 

3.Zzw np. Szacunek i tolerancja, Doceniam innych, a oni mnie 

doceniają. 

4.Okazywanie szacunku i pomocy osobom starszym i 

niepełnosprawnym. 

5.Praca bieżąca. 

 

Wychowawca, uczniowie Cały rok 

Uczenie planowania, dobrej 

organizacji własnej pracy i wolnego 

czasu. 

1.Stwarzanie sytuacji wymagających planowania działań. 

2.Wyrabianie nawyków oceniania stopnia realizacji wcześniej 

zaplanowanych działań. 

3.Wprowadzanie planowania do różnych dziedzin wiedzy np. 

na matematyce, j. polskim. 

4.Pogadanki nt spędzania czasu wolnego. 

Wychowawca, 

nauczyciele 

Cały rok 

Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

używania argumentów siłowych i 

cyberprzemocy. 

1.Uświadomienie uczniom konsekwencji rozwiązywania 

konfliktów drogą siłową. 

2. Przedstawianie i argumentowanie swojego punktu 

widzenia, wysłuchanie argumentacji innej osoby.  

3. Praca z materiałami edukacyjnymi i profilaktycznymi 

Wychowawca 

Nauczyciele informatyki 

Na bieżąco 
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dotyczącymi odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z 

Internetu. 

4. Dbanie o cyberbezpieczeństwo. 
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Kształtowanie świadomości i wiedzy 

dotyczącej reguł życia społecznego. 

1.Chwalenie i nagradzanie zachowań akceptowanych 

społecznie. 

2.Właściwe zachowanie na zajęciach lekcyjnych, imprezach 

klasowych i szkolnych, szatni, stołówce, korytarzu. 

3.Pogadanki, rozmowy na temat w różnych miejscach poza 

szkołą (np. wycieczki klasowe). 

4.Działania grupowe mające na celu poprawę relacji między 

uczniami w zespole klasowym. 

5.Praca bieżąca. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Uczniowie 

Na bieżąco 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, 

np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania.  

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

2. Chwalenie i nagradzanie zachowań akceptowanych 

społecznie. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Na bieżąco 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji. 

1. Wybór samorządu klasowego,  

- omówienie planu wychowawczego szkoły i klasy 

- ustalenie proponowanej tematyki spotkań 

- przypomnienie uczniom procedur obowiązujących w szkole 

dotyczących bezpieczeństwa oraz praw dziecka i prawa 

wewnątrzszkolnego: 

2. Poznanie Statutu Szkoły. 

- OW,  

- Konwencja Praw Dziecka, 

- procedury szkolne,  

- przypomnienie uczniom obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki – konsekwencje regulaminowe i prawne.     

 

Wychowawca klasy Wrzesień - październik 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych- stała współpraca z 

rodzicami w tym zakresie. 

1.Systematyczna kontrola frekwencji w dzienniku lekcyjnym. 

2.Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów. 

Wychowawca, 

Nauczyciele. 

Cały rok 
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Redukowanie agresywnych 

zachowań poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów. 

1.Pogadanki nt. agresywnego zachowania. 

2.Pogadanki z pedagogiem, psychologiem nt. agresywnych 

zachowań. 

3.Zzw zgodnie z tematyką zajęć. 

Wychowawca, nauczyciele, 

pedagog, psycholog. 

Cały rok 

Budowanie atmosfery otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję 

1. Działania grupowe mające na celu poprawę relacji między 

uczniami w zespole klasowym. 

Wychowawca. Cały rok 

Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

1.Telewizor, komputer, telefon – przyjaciel czy wróg? 

2.Zagrożenia płynące z Internetu. 

3.Reklama prawdę Ci powie. 

4.Bezpieczne korzystanie z różnych źródeł informatycznych. 

5.Pogadanki, rozmowy. 

Wychowawca, nauczyciele 

przedmiotu. 

Cały rok 

Zwiększanie wiedzy na temat 

środków uzależniających i zagrożeń z 

nimi związanych.  

1.Uświadomienie zagrożeń płynących z nałogów, pogadanka 

na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. 

2.Konkurs plastyczny dotyczący szkodliwości palenia 

papierosów. 

3.Pogadanki, warsztaty na temat skutków sięgania po 

wszelkie środki uzależniające.  

4.Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat skali 

występowania w środowisku szkolnym zagrożeń używania 

substancji psychoaktywnych oraz oszacowanie ryzyka 

występowania takich zagrożeń. 

Wychowawca, pielęgniarka, 

nauczyciele. 

Cały rok 

Rozwijanie umiejętności troski o 

własne bezpieczeństwo w relacjach z 

innymi. 

1.Właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia (pożary, 

terroryzm, itp.)  

2.Sposoby wzywania pomocy, gdy doszło do wypadku. 

3.BHP w szkole i w drodze do szkoły oraz do domu.  

BHP w trakcie spędzania wolnego czasu w czasie ferii, 

wakacji i w szkole. 

  

Wychowawca, 

specjaliści- straż pożarna, 

policja. 

Cały rok 

 


