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OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 
OSOBY  

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN  

REALIZA- 

CJI 

-1- -2- -3- -4- -5- 
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Kształtowanie postaw proz-

drowotnych poprzez promo-

wanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 

Budowanie nawyków dotyczących zdrowego stylu życia:  

ZZW, wdż, i biologia, wf – np. lekcje nt.:  

- zdrowego stylu życia i zasad higieny,  

- zdrowego odżywiania,  

- profilaktyki wad postawy,  

- profilaktyki chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca, 

nadciśnienie, depresja, bulimia, anoreksja etc.), 

-dostarczenie wiedzy na temat używek i ich szkodliwości, 

- profilaktyki chorób zakaźnych –„ Środa z profilaktyką 

Owsica- Wszawica – Świerzb”, 

- zdrowie w czasie i po pandemii – jak dbać o siebie w cza-

sach zagrożenia pandemicznego. 

Do wyboru przez wy-

chowawcę stosownie do 

potrzeb uczniów 

Nauczyciel wdż, biolo-

gii, w.f. 

Cały rok szkolny 

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyj-

nych  na terenie szkoły w ramach promocji zdrowia - w 

aspekcie popularyzowania form zdrowego stylu życia. 

Wychowawca 

Nauczyciel w.f. 
Cały rok szkolny 

Zachęcanie uczniów do udziału w masowych imprezach spor-

towo-rekreacyjnych na terenie miasta i województwa. 

Wychowawca 

Nauczyciel w.f. 
Cały rok szkolny 

Tydzień Profilaktyki w Trójce – „Grunt to rodzina-źródło 

dobra, piękna i prawdy”. 

Wychowawca 

Pedagog szkolny 
październik 

Współpraca z pielęgniarką szkolną i organizowanie z jej po-

mocą zajęć z wychowawcą  na temat: higieny, profilaktyki 

zdrowia fizycznego w dobie chorób cywilizacyjnych i innych 

aspektów zdrowego stylu życia. 

Pielęgniarka 

wychowawca 

Cały rok szkolny 

Udział w  programie profilaktycznym „III Ogólnopolski Ty-

dzień Szczęścia w Szkole” -profilaktyka uzależnień. 

Wychowawca wrzesień 

Kształtowanie właściwego za-

chowania w sytuacjach zagroże-

nia życia i zdrowia. 

Zapoznanie uczniów ze szkolnymi procedurami przeciwdzia-

łania i zapobiegania  COVID – 19 na pierwszych zajęciach w 

szkole: 

Wychowawca wrzesień 
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 - omówienie z uczniami zasad zawartych w procedurze, 

pouczenie o sposobach postępowania w poszczególnych 

sytuacjach, a zwłaszcza o konieczności noszenia osłony 

nosa i ust w częściach wspólnych, dezynfekcji rąk i in-

nych ważnych zasadach społecznego bezpieczeństwa w 

czasie epidemii; 

- informacja o sposobach przemieszczania się na terenie 

szkoły, wejściach i wyjściach z budynku szkolnego oraz o 

zasadach bezpieczeństwa w szatniach i toaletach;  

- zachęta do korzystania z przebywania na świeżym powie-

trzu podczas przerw, gdy pozwalają na to warunki pogo-

dowe; 

(Uaktualnianie procedur do bieżących warunków pandemicz-

nych i wytycznych MEN i GIS – na bieżąco informowanie 

uczniów) 

Próbny alarm przeciwpożarowy, apele porządkowe, gazetki z 

numerami telefonów alarmowych, zaufania, instytucji noszą-

cych pomoc. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Cały rok 

Rozwijanie umiejętności podej-

mowania działań na rzecz 

ochrony przyrody  

w swoim środowisku 

Propagowanie zachowań proekologicznych, jako przejaw 

dbałości o własne zdrowie:  

- wykorzystanie elementów podstawy programowej przed-

miotów przyrodniczych do rozmów, dyskusji i popularyzo-

wania ekologii. 

Wychowawca 

Nauczyciel geografii 

Cały rok szkolny 

Realizacja różnych projektów o charakterze ekologicznym np. 

zachęcanie do udziału w akcjach: 

- zbiórka baterii, nakrętek  itp. 

- Dzień Ziemi. 

wychowawca Cały rok szkolny 

Odnawialne źródła energii, recykling, segregacja                         

i zagospodarowanie odpadami -geografia 

Realizacja podstawy programowej na lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Nauczyciel przedmiotu Cały rok szkolny 
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Kształtowanie umiejętności 

analizy zjawisk przyrodniczych, 

oraz rozumowania przyczyno-

wo-skutkowego. 

 

Realizacja podstawy programowej na lekcjach przedmiotów 

przyrodniczych. 

Nauczyciel przedmio-

tów przyrodniczych 

Cały rok szkolny 

Lekcje geografii – tematy dotyczące: 

- urbanizacji terenu, zakładów pracy, przemysłu, 

- zasad zrównoważonego rozwoju oraz  

przyczyny degradacji i ochrony środowiska Polski. 

Nauczyciel przedmiotu Cały rok szkolny 
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Kształtowanie samodzielnego 

formułowania  i wyrażania są-

dów. Kształtowanie umiejętno-

ści asertywnego wyrażania swo-

ich potrzeb. 
 
 

Ćwiczenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbal-

nej, zwłaszcza umiejętności aktywnego słuchania, w ramach 

zajęć lekcyjnych: 

- zwracanie uwagi na komunikaty niewerbalne na wszyst-

kich zajęciach; 

-     kształtowanie umiejętności formułowania własnych opi-

nii. 

 

Zwracanie uwagi na wszystkich przedmiotach na formułowa-

nie prostych wniosków, opinii, uzasadnień. 

Wychowawca 

Nauczyciel 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

ZZW i praca bieżąca wychowawcy –  

regulaminy szkolne i statut szkoły, w szczególności stosow-

ność stroju do miejsca i sytuacji, 

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

Wychowawca 

 

Cały rok szkolny 

Wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu klasowego. 

Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne spotkania, 

zabawy, współpracę, wycieczki i uroczystości. 

Systematyczne monitorowanie zachowań. 

Wychowawca 

 

Cały rok szkolny 

Rozpoznawanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i zainte-

resowań  uczniów. 

 

Angażowanie uczniów do organizacji i przygotowania mię-

dzyszkolnych konkursów, projektów edukacyjnych oraz uro-

czystości szkolnych w celu kształtowania poczucia samo-

dzielności i zdobywania doświadczeń w radzeniu sobie w 

różnych sytuacjach życiowych.  

Wychowawca 

Nauczyciel 
Cały rok szkolny 

Uczestniczenie w szkolnych kołach zainteresowań. 

Udział młodzieży w różnego rodzaju zajęciach organizowa-

nych we współpracy z innymi podmiotami pozaszkolnymi 

Wychowawca Cały rok szkolny 
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(GDK, Klub Olimp). 

Dzielenie się swoimi zainteresowaniami na lekcjach wycho-

wawczych. 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych 

stron. 

 

Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach i projek-

tach edukacyjnych rozwijających kreatywność i zaintereso-

wania w celu doświadczania poczucia własnej wartości i prze-

łamywania lęków oraz praktycznej nauki radzenia sobie ze 

stresem. 

Wychowawca 

Pedagog 
Cały rok szkolny 

Rozwijanie wrażliwości na po-

trzeby i trudności innych ludzi.  

 

Udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Góra Grosza, 

PCK, Szlachetna Paczka i inne akcje organizowane na terenie 

szkoły. 

Wolontariat- zbiórki żywności, akcje charytatywne, propago-

wanie idei pomocy bezinteresownej. 

Wychowawca 

Nauczyciel 

organizatorzy 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie postawy szacun-

ku i zrozumienia wobec siebie i  

innych osób. 

Propagowanie systemu wartości opartego na zasadzie dobra 

drugiego człowieka. 

Cykl lekcji ZZW związanych z empatią, asertywnością, życz-

liwością, oraz rozwiązywaniu konfliktów. 

Wpieranie i rozwijanie postaw prawdomówności, odpowie-

dzialności, systematyczności, otwartości oraz gotowości do 

niesienia pomocy. 

Kształtowanie atmosfery życzliwości na zajęciach edukacyj-

nych. 

Wychowawca 

Pedagog 
Cały rok szkolny 

 

Ceremoniał szkolny – kultywowanie tradycji na kolejnych 

płaszczyznach – szkolnej, rodzinnej, państwowej źródłem 

wrażliwości na tradycję i pamięć historyczną.  

Wychowawca 

Nauczyciel historii 

Cały rok szkolny 

Szacunek i tolerancja dla odmiennych poglądów, ludzi i reli-

gii- pogadanki, warsztaty, filmy edukacyjne- zajęcia ukazują-

ce wzorce właściwych zachowań, wykorzystanie nowości 

książkowych zgromadzonych w bibliotece szkolnej. 

Wychowawca 

Pedagog 
Cały rok 

Propagowanie uroczystości szkolnych i świąt, np., Święto 

Komisji Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości 

Wychowawca 

Organizatorzy uroczy-

stości 

Cały rok szkolny 
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Konstytucja 3 Maja itp. 

Uczenie planowania, dobrej 

organizacji własnej pracy i wol-

nego czasu. 

Poznaj siebie, swoje możliwości, swoje predyspozycje, zain-

teresowania i talenty. Zajęcia z doradztwa zawodowego, Zzw. 

Wychowawca 

Nauczyciel DZ 
Cały rok szkolny 

Kształtowanie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

używania  argumentów siłowych 

i cyberprzemocy. 

 

Zajęcia dla uczniów poświęcone rozpoznawaniu, nazywaniu i 

radzeniu sobie z emocjami oraz poznawaniu różnych sposo-

bów radzenia sobie ze stresem. 

Wychowawca 

Pedagog 
Cały rok szkolny 
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Kształtowanie świadomości i 

wiedzy dotyczącej reguł życia 

społecznego. 

Wyrabianie umiejętności okazywania innym szacunku.  m.in. 

savoir vivre.  

Wychowawca 

nauczyciel 

Cały rok szkolny 

Regulaminy szkolne i statut szkoły:  

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

trakcie spędzania wolnego czasu w czasie ferii i wakacji. 

Wychowawca 

nauczyciel  

Cały rok szkolny 

Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeń-

stwo własne i innych. 

Wychowawca 

nauczyciel  

Cały rok szkolny 

ZZW i informatyka – tematyka związana z zagrożeniami, w 

tym cyberprzemoc. 

Wychowawca 

nauczyciel  

Cały rok szkolny 

Uwrażliwianie na kwestie mo-

ralne, np. mówienia prawdy, 

sprawiedliwego traktowania.  

Promowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

 

Pakiet edukacyjny „Młodzież a prawo"- kompendium wiedzy 

z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w świe-

tle obowiązującego prawa. 

Wychowawca 

nauczyciel 
Cały rok szkolny 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 
Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska szkolnego. 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 

Demokratyczny wybór samorządu klasowego i samorządu 

szkolnego. 

Powierzanie uczniom odpowiedzialnych zadań w celu zdo-

bywania umiejętności organizowania i współpracy  w grupie, 

klasie, szkole. 

Motywowanie uczniów do aktywnego włączania się w życie 

klasy i szkoły. 

Wychowawca 

nauczyciel 
Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Praca w Samorządzie Szkolnym oraz Klasowym. 

Udział w zajęciach doradztwa zawodowego 

 

Szkolny budżet obywatelski (SBO) - przybliżenie uczniom 

ideę społeczeństwa obywatelskiego                             w prak-

tyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie 

głosują. 

Nauczyciel 

wychowawca 
Cały rok szkolny 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych- stała współpraca z 

rodzicami w tym zakresie. 

Monitorowanie frekwencji służy wspieraniu skuteczności i 

efektywności procesu kształcenia. 

Obecność na zajęciach lekcyjnych sprawdza                                    

i odnotowuje w dzienniku elektronicznym nauczyciel prowa-

dzący, a monitoruje wychowawca klasy. 

Nieobecności uczniów na zajęciach usprawiedliwiane przez 

rodzica lub opiekuna prawnego – zgodnie ze Statutem Szkoły. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Dyrektor szkoły 

Cały rok szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motywowanie ucznia do systematycznego uczęszczania do 

szkoły: 

 - pochwały uczniów o wysokiej frekwencji na forum klasy, a 

także podczas zebrania z rodzicami. 

- dyrektor szkoły wyróżnia na apelach uczniów i klasę z naj-

lepszą frekwencją. 

  

Rodzice na bieżąco kontrolują frekwencję swoich dzieci i 

informują wychowawcę o przyczynach nieobecności w szko-

le. Usprawiedliwiają nieobecności ucznia z godnie z Procedu-

rą spełniania obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki. 
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Redukowanie agresywnych za-

chowań poprzez uczenie sposo-

bów rozwiązywania problemów. 

 

Ćwiczenia prawidłowych zachowań w sytuacjach konflikto-

wych, przyznania się do popełnionego błędu; odwaga cywil-

na- scenki dramowe w czasie zajęć z wychowawcą, na lek-

cjach języka polskiego, apeli, zajęć profilaktycznych. Oma-

wianie z uczniami sytuacji konfliktowych; pobudzanie do 

stawiania pytań, które ukazują sedno konfliktu oraz pokazują 

właściwą drogę do rozwiązania. 

Wychowawca 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

Budowanie atmosfery otwartości 

i przyzwolenia na dyskusję 
Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania. 

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji pro-

blemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu 

redukowanie lęku. 

Wychowawca 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

Uświadamianie zagrożeń wyni-

kających z korzystania z nowo-

czesnych technologii informa-

cyjnych. 

Wyrabianie u uczniów nawyków bezpiecznego korzystania z 

Internetu. 

Doskonalenie kompetencji świadomego poruszania się w 

świecie technologii cyfrowych poprzez:  

zajęcia na informatyce - regulamin pracowni komputerowej. 

Wychowawca 

Nauczyciel informatyki 

Cały rok szkolny 

Zajęcia z wychowawcą: Stalking, hejting, cyberprzemoc. 

Dzień bezpiecznego Internetu” - umiejętności bezpiecznego 

korzystania z różnych źródeł informatycznych.                  

 Film edukacyjny - „Hejt  w Internecie – skutki prawne”. Za-

poznanie uczniów z nr telefonów zaufania, osobami i instytu-

cjami niosącymi pomoc. 

Wychowawca 

Nauczyciel informatyki 

 

Luty 

Przeciwdziałanie agresji w sieci:  

popularyzacja wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej 

normującej relacje społeczne w Internecie.  

( w ramach planów pracy wychowawcy klasy oraz podczas 

zajęć dydaktycznych – wszyscy nauczyciele). 

Wychowawca 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

ZZW,  informatyka -bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z Internetu.  

Wychowawca 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Przestrzeganie zasad realizacji zadań dydaktycznych i wy-

chowawczych w trybie pracy zdalnej – jeśli szkoła przejdzie 

Wychowawca 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 
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na nauczanie hybrydowe czy zdalne. 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Wychowawca 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Zwiększanie wiedzy na temat 

środków uzależniających i za-

grożeń z nimi związanych.  

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie 

do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania. 

Utrwalenie umiejętności oceny konsekwencji podejmowa-

nych działań dla siebie i dla innych- określanie alternatyw-

nych rozwiązań problemu. 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skut-

ków posiadania i rozprowadzania środków uzależniających - 

Ustawa  

Wychowawca 

Pedagog 

Nauczyciel 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie umiejętności troski o 

własne bezpieczeństwo w rela-

cjach z innymi. 

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i 

słowa- zajęcia z wychowawcą, pogadanki, apele szkolne. 

Ćwiczenia prawidłowych postaw i zachowań uczniów- sta-

wianie uczniów w hipotetycznej sytuacji wymagającej zajęcia 

określonego stanowiska i umiejętności kulturalnego uzasad-

niania. Aktywne słuchanie i zabieranie głosu- debaty, dysku-

sje, rola obrońcy i oskarżającego. 

Wychowawca 

 Wszyscy nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 


