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Misja i wizja szkoły
Misja szkoły:
Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i   prestiż 
naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapew-
nienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Wizja szkoły: Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywno-
ści, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do 
czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.
Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego 
człowieka,poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.
Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Model absolwenta
Naszym celem jest absolwent będący Polakiem umiejący żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:
- przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
- czerpiący radość z nauki;
- przestrzegający ogólnie przyjętych wartości moralnych;
- potrafiący samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
- potrafiący wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
- zgodnie współpracujący z innymi;
- ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
- życzliwy i tolerancyjny, szanujący godność własną i innych;
- rozumiejący wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
- dbający o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
- potrafiący wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.



Problemy wynikające z diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły
- Występowanie  agresji słownej,
- Niedostatki w zakresie kultury osobistej
- brak motywacji do przyswajania wiedzy,
- niepowodzenia szkolne
- niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne
- kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych,
- powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi,
- powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, , bezrobocie, ) bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach 

zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, samotne rodzicielstwo,rodziny wielodzietne, eurosieroctwo,  trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie)

- nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
- rozpad zespołu klasowego spowodowanego pandemią Covid-19
- słabe więzi ucznia z nauczycielami

Działalność wychowawcza ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w ży-
ciu społecznym. 
Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długo-
terminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. 
Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka.

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego 
rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
- fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 
podejmowania zachowań prozdrowotnych;
- psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia
własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 
do życia i witalności;
- społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 
społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
- aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 
sensu istnienia



Działalność profilaktyczna
Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa poja-
wienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, roz-
wijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.
Podstawą działalności profilaktycznej jest podpisane 22 stycznia 2018 r.  Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie za-
kresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w
celu przeciwdziałania narkomanii.
W nowelizacji rozporządzenia podkreślono, że szkoła i placówka podejmuje działania w oparciu o przeprowadzoną
diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych.
Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:

- profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych 
relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, 
ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez 
warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc;

- profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami 
zdrowotnymi,ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 
uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy 
pomagające w nauce. Ważnym czynnikiemjest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych 
trudności;

- profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub 
szczególniezagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami 
biologicznymi,psychologicznycmi czy społecznymi.. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań 
drugiego poziomu.Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretny sposób zapewnić potrzebującemu uczniowi opiekę szkolnego specjalisty 
oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki poza szkołą.



Program skonstruowano z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matema-
tycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowa-
nia ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzysta-
nie z technologii cyfrowych.

4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

oraz zgonie z wytycznymi zawartymi w

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008):

- Realizacja na godzinach wychowawczych zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych, zdrowotnych, prawnych, finansowych, 
klimatycznych i ochrony środowiska.

oraz na podstawie rozpoznania ankietowego; uczniów, rodziców, nauczycieli.



BEZPIECZEŃSTWO
Cele - uświadomienie uczniom konieczności  prawidłowych  zachowań w szkole i poza nią

- zapobieganie przemocy i agresji

- stwarzanie przyjaznej atmosfery w szkole

- poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią

- profilaktyka zachowań ryzykownych

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szkole, w domu i podczas zabaw

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne - termin

1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 
poruszania się po drogach.

2. Promowanie bezpiecznych zachowań, ostrzeganie 
przed niebezpieczeństwami.

3. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.

4. Stworzenie możliwości uzyskania karty rowerowej

- umieszczenie planów ewakuacji w widocznym miejscu 
oraz zaznajomienie uczniów z  zasadami postępowania w 
sytuacji wystąpienia zagrożenia,

- organizowanie próbnych alarmów i ćwiczenie 
ewakuacji,

- monitorowanie bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie 
monitoringu,

- egzekwowanie  zakazu opuszczania terenu szkoły 
podczas trwania zajęć,

- dyrektor szkoły

- wychowawcy,

- nauczyciel techniki

- wychowawcy świetlicy

- opiekunowie w autokarze

- pracownicy administracji



-  pełnienie dyżuów  nauczycieli na korytarzach szkolnych
podczas  przerw a w sezonie letnim- na boisku i placu 
apelowym,

- doposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zawierające
środki do udzielania pierwszej pomocy,

- lekcje wychowawcze, zajęcia w świetlicy

- spotkania z przedstawicielami policji

-  każdorazowe przypominanie zasad zachowania podczas 
wyjść, wycieczek,

- uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z 
kontaktowania się z osobami obcymi bez zgody i wiedzy 
dorosłych.

- utrwalanie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy 
na terenie szkoły

-zapoznanie ze znakami drogowymi oraz zasadami w 
ruchu drogowym

-realizacja zadania ,,Bezpieczne ferie”

-realizacja zadania ,,Witajcie bezpieczne wakacje”

-świetlica

Przemoc i agresja rówieśnicza

Działalność wychowawcza

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Diagnoza okresowa występowania zjawiska agresji
i przemocy wśród uczniów.

- przeprowadzenie badań ankietowych wśród nauczycieli, 
wychowawców, rodziców uczniów, w celu zapoznania się 

- pedagog/psycholog szkolny



2.  Analiza okresowa sytuacji wychowawczej.
3. Ocena efektywności prowadzonych oddziaływań, 
opracowanie  i wdrażanie wniosków
4. Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie 
akceptowanymi normami.
5. Zaangażowanie rodziców do współpracy przy 
promowaniu poprawnego zachowania.
6. Budowanie odpowiedniej postawy w świadomości 
dzieci i młodzieży.
7. Uczenie uczniów prawidłowych form zachowania 
w sytuacjach trudnych.

z aktualnym poziomem zagrożenia występowania sytuacji 
problemowych związanych z przemocą i agresją wśród 
uczniów
-  analiza uzyskanych wyników z badania ewaluacyjnego

- opracowanie zbioru zasad zachowania w szkole i 
konsekwencji ich nieprzestrzegania

- zaznajomienie uczniów z obowiązującymi na terenie 
szkoły zasadami. Tworzenie czytelnych granic oraz ich 
konsekwentne przestrzeganie

- odwoływanie się do regulamin  szkolnego, statutu i 
WSO

- odwoływanie się do procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych

- organizowanie spotkań z przedstawicielami policji – 
zapoznanie młodzieży z konsekwencjami zachowań 
agresywnych i przemocowych – odpowiedzialność 
nieletnich w świetle prawa

- prowadzenie edukacji rodziców zwiększającej ich 
kompetencje wychowawcze

- budowanie u uczniów więzi z placówką – włączanie 
uczniów się w proces organizacji spotkań klasowych, 
akademii, wyjść, wyjazdów

- edukacja prawna uczniów, informowanie, gdzie należy 
szukać pomocy i wsparcia, jakie działania podjąć, gdy 
zostaną świadkiem bądź ofiarą sytuacji przemocowej .

-wychowawcy, nauczyciele

Działalność profilaktyczna

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne



1. Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy 
rówieśniczej w szkole.
2. Promowanie zachowań asertywnych
3.Wspólne zajęcia wzmacniające więzi między 
uczniami, 
4. Włączenie młodzieży, szczególnie trudnej, do 
pracy na rzecz szkoły
5.Aktywne uczestnictwo w kulturze,
6. Propagowanie zajęć ruchowych i uprawiania 
sportu,
7. Aktywny udział młodzieży w kołach 
zainteresowań.

- dyżury nauczycieli podczas przerw
- lekcje wychowawcze Jak rozwiązywać konflikty.
- mediacje rówieśnicze, integracja
-zachęcanie do aktywności w samorządzie Uczniowskim
- motywowanie do udziału w zajęciach SKS
-indywidualne spotkania dotyczące korekcji zaburzeń 
zachowania i modelowania prawidłowych wzorców 
zachowania
Świetlica:
- Poznajemy pojęcie agresja – pogadanka;
- Rozmowy na temat rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy – „Zamiast pięści”,
Jak rozwiązywać konflikty” (burza mózgów)
- Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez 
ćwiczenia -„Jak radzić sobie
ze złością?”
- „Kapelusz pełen uczuć” – pantomimiczne 
przedstawienie uczuć i sytuacji.
- realizacja program pokonaj przemoc realizowanego 
przez Centrum Profilaktyki Ekspert z Krakowa

- pedagog/psycholog szkolny

-wychowawcy, nauczyciele

Bezpieczeństwo w sieci
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Propagowanie zasad odpowiedzialnego  
zachowania w Internecie.

2. Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce 
mającej na celu przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz
uzależnieniu od korzystania z nowych mediów

- zajęcia informatyki
- zajęcia  tematyczne podczas godzin wychowawczych
- wpajanie reguł bezpiecznego korzystania z Sieci
- uświadamianie uczniów , czym jest przemoc 
elektroniczna
- wpajanie działań, które należy  podejmować  w 
przypadku bycia ofiarą, świadkiem bądź sprawcą  
cyberprzemocy

-wychowawcy, nauczyciele

-nauczyciel informatyki

- pedagog/psycholog szkolny



3. Promowanie światowego dnia  godności (18X)– 
pomoc uczniom  i rodzicom w walce z hejtem i mową
nienawisci w sieci

4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 
cyfrowych

5.Wysoka jakość kształcenia oraz wykorzystywanie w
pracy edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych

-  Realizacja  programów "Cyberbezpieczni", 
"Cyfrowobezpieczni"
- zajęcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu oraz 
promocja pozytywnego wykorzystywania technologii 
cyfrowych  do nauki
- realizacja program Wyloguj się z sieci realizowanego 
przez Centrum Profilaktyki Ekspert z Krakowa
- zebrania z rodzicami na platformie Teams
- lekcje próbne na platformie Teams

Zdrowie
Cele - ochrona zdrowia i życia młodych ludzi,

- promowanie zdrowego stylu życia,
- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych,
- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,
- przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym
- profilaktyka depresji 
- profilaktyka chorób zakażmych w tym Covid-19

Zdrowy styl życia
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Propagowanie wśród uczniów zdrowego trybu 
życia.

2. Troska o rozwój fizyczny

3. Zapoznanie z zasadami 
higieny osobistej i zdrowego 
żywienia.

- zapoznanie uczniów, rodziców z Regulaminem 
dotyczącym funkcjonowania szkoły w okresie pandemii 
Covid-19
- uświadamianie uczniom ,jak ważne jest zdrowe 
odżywianie się 
- uświadamianie znaczenia ruchu fizycznego w życiu 
każdego człowieka – impreza sportowo-rekreacyjna          
“ Wyścigi rzędów”
- lekcje wychowawcze

- pedagog/psycholog szkolny

-wychowawcy świetlicy

- nauczyciele bloku przyrodniczego

-K.Świątecka, R.Świątecki, D.Kęsak



4. Utrwalanie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
zagrożenia zdrowia 
fizycznego i psychicznego.

- lekcje przyrody, biologii
- zajęcia w świetlicy szkolnej
- programy profilaktyczne prowadzone przez 
przedstawiciela Sanepidu
-pogadanki na lekcjach nt. 
przestrzeganie higieny osobistej 
uczniów
-dyskusje na lekcjach nt. objawów, 
przyczyn, skutków oraz metod 
zapobiegania chorobom.
-realizacja program Wygraj ze stresem i depresją 
realizowanego przez Centrum Profilaktyki Ekspert z 
Krakowa

-pielęgniarka

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Zadania Sposoby realizacji
Osoby odpowiedzialne

1.zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych

2. Propagowanie wiedzy o uzależnieniach na różnych 
zajęciach dydaktycznych  

-wykorzystanie treści programowych z: 
chemii, biologii, edukacji dla 
bezpieczeństwa, fizyki, informatyki 
i wychowania fizycznego do edukacji 
profilaktycznej przeciwko 
uzależnieniom.
- realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę"
- zajęcia profilaktyczne w ramach godzin 
wychowawczych
- informowanie o obowiązujących procedurach 
współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia 
narkomanią
- Prezentowanie materiałów informacyjnych „Gdzie 
szukać pomocy” (lista instytucji z adresami telefonami, do
których można 
indywidualnie zwrócić się o pomoc)

-nauczyciele

-psycholog szkolny

-wychowawcy



1. Zapobieganie uzależnieniom od gier 
komputerowych, Internetu

- promowanie sportu, ruchu na świeżym powietrzu
- wyrabianie nawyków właściwego spędzania czasu 
wolnego.
- warsztaty Wyloguj się z sieci realizowane przez Centrum
Profilaktyki Ekspert z Krakowa
-upowszechnianie wiedzy na temat skutków uzależnienia 
od gier komputerowych,  Internetu
- pogadanki na godzinach  wychowawczych dotyczące 
mechanizmów uzależnienia od gier, Internetu

Edukacja
Cele - zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

- wspieranie uczniów w przezwyciężaniu pojawiających się trudności w nauce
- budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji wyznaczonych
celów
- rozwijanie kompetencji czytelniczych
- promowanie czytelnictwa
- wspieranie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
 - planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo 
rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca 
potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie

Trudności w nauce, motywowanie do pracy
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Diagnoza zjawiska – poznanie liczby uczniów 
przejawiających trudności w nauce oraz ich specyfiki
2. Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniami MEN
3. Różnicowanie form pracy z uczniami mające na 
celu zwiększenie  zaangażowania w proces 
nauczania.
4. Przeciwdziałanie absencji szkolnej

- diagnoza wychowawcza:określanie mocnych stron i 
trudnosci ucznia
- zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych,
 - opracowanie sposobów dostosowania formy i 
warunków nauki do potrzeb ucznia
- w przypadku ucznia posiadajacego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego – opracowanie 
Idywidualnego Programu Edukacyjnego oraz 
Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania 
Ucznia

- zespoły klasowe

- nauczyciele przedmiotu

- pedagog/psycholog szkolny/ logopeda/ 
pedagog specjalny

- wychowawcy



-spotkania zespołów klasowych w celu wypracowania 
optymalnych sposobów pomocy uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
- monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
szybkie reagowanie w przypadku zauważonych 
niepowodzen, problemów
- prowadzenie zajęć  specjalistycznych metodami 
aktywnymi
- kształtowanie umiejętności organizacji czasu.
-  wpajanie systematyczności.
- kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy i 
odpowiedzialności za własne uczenie się
- stosowane strategii OK w bieżącej pracy,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- 
kompensacyjne i inne o charakterze rewalidacyjnym.
- realizacja szkolnego programu poprawy frekwencji

Rozwijanie kompetencji czytelniczych
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

  1. Edukacja kulturalna
  2. Wychowanie świadomego odbiorcy dzieł   
literackich

- konkursy czytelnicze
- udział w akcjach  promujących czytelnictwo
- projekty czytelnicze
- rozbudowa księgozbioru bibliotecznego
- realizacja zadania ,,Tydzień z Panem Andresenem”
- realizacja zadania ,,Zaczarowany świat baśni i bajek”
- realizacja zadania ,,Książka moim przyjacielem”

- biblotekarz, poloniści, wychowawcy świetlicy

- świetlica

Praca z uczniem zdolnym
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Diagnozowanie zdolności
2. Pomoc  uczniom  w  rozwijaniu zainteresowań, 
pasji

- udział uczniów w konkursach przedmiotowych
-  indywidualizowanie nauki
- wykorzystywanie ekspertyzy ucznia w niecodzienny 
sposób (pomoc w przygotowaniu materiałów na lekcję, 
prezentacja opracowanych materiałów/współprowadzenie 

- nauczyciele przedmiotów

- wychowawcy



lekcji, inaczej formułowane zadania domowe, 
wykorzystanie ucznia do pomocy słabszym członkom 
klasy)
- dopasowywanie  program nauczania do potrzeb i 
możliwości ucznia
- stwarzanie przestrzeń do rozwijania zainteresowań 
ucznia w szkole
- zachęcanie ucznia do udziału w aktywnościach 
pozaszkolnych
- łączenie  zdolnych uczniów w grupy wsparcia wewnątrz 
klasy lub między klasami
- realizacja zadania ,,Nasze hobby”
-indywidualne konsultacje nauczyciela z uczniem, mające 
na celu rozszerzenie bieżącego materiału;
-zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i 
domowych;
-stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do 
swobodnego wyboru zadań trudniejszych;
-asystentura przedmiotowa uczniów poprzez 
przygotowywanie przez nich referatów po przeczytaniu 
odpowiedniej literatury oraz prowadzenie 
fragmentaryczne lekcji;
-zachęcanie do czytania fachowych czasopism;
-zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji 
wypowiedzi uczniów
- Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce

-świetlica

Wychowanie
Cele - kształtowanie świadomości obywatelskiej

- kształtowanie patriotyzmu lokalnego
- rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro
- wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymnu kraju, godła, flagi
- wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości

Wychowanie do wartości i respektowanie norm społecznych



Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Kształtowanie osobowości ucznia- formowanie 
indywidualnosci i charakteru,
2. Internalizacja systemu wartości w tym szczególnie 
prawdy, dobra i piękna
3. Wychowanie świadomego odbiorcy i uczesnika 
kultury
4.Kształtowanie akceptowalnego społecznie, trwałego
i przyjętego sposobu zachowania się w otaczającym 
świecie

- zaangażowanie uczniów do udziału w różnych formach
wolontariatu-  Szkolne Koło Wolontariatu
-  wzbogacanie  uczniowskiej  wiedzy  na  temat  wartości
oraz określanie ich znaczenia w życiu codziennym
- wpajanie  wrażliwości poprzez udział  
w wydarzeniach kulturalnych
- stworzenie warunków dla harmonijnego 
i zrównoważonego rozwoju uczniów
 -wychowanie zgodne z przyjętymi normami 
i wartościami
-  budowanie  postaw  prospołecznych,  naukę  tolerancji  i
rozwój kultury osobistej                               
 -kształtowanie  postawy szacunku i  zrozumienia  wobec
innych osób
- budowanie  świadomości   roli  społecznej  u uczniów
jako  fundamentu świadomego społeczeństwa
- uwrażliwienie na potrzeby innych
-realizacja program ,, Kultura współżycia  w zespole i na
co dzień”

- wychowawcy

- pedagog/psycholog szkolny

-świetlica

Budowanie pewności siebie
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych
2. Odkrywanie własnej osobowości
3. Rozwijanie zainteresowań,
4. Odnajdywanie własnych  mocnych stron.
5. Budowanie zaradności życiowej:
6.Rozwijanie umiejętności komunikowania sie z 
innymi ludzmi,w róznych sytuacjach oraz sprawnego
posługiwania sie jezykiem polskim
7.Kształtowanie samodzielnosci w docieraniu do 
informacji, krytycznej oceny oraz wykorzystania we 
własnym rozwoju

- zajęcia integracyjne
- lekcje wychowawcze
- zajęcia profilaktyczne, np "Spójrz inaczej" (scenariusze 
dostępne u pedagoga szkolnego)
- zajęcia doradztwa zawodowego 
- dostarczanie informacji o różnych zawodach
- funkcjonalne nauczanie gramatyki, stylistyki
- praca metodą projektu edukacyjnego i  innymi 
aktywnymi metodami, np drama, debata

- działalność SU

- realizacja międzynarodowego program edukacyjnego 

- wychowawcy

- nauczyciele humaniści

-doradca zawodowy

- pedagog/psycholog szkolny



8. Wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw 
i brania odpowiedzialnosci za własne czyny

,,Emocja”

- realizacja zadania ,,Mój kolega , mój przyjaciel”
- realizacja zadania ,,Sztuka porozumiewania się”
- realizacja zadania ,, kto pracuje w szkole”

-psycholog

- świetlica

Budowanie świadomości i przynależności narodowej
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Uświadamianie istoty przynależności do narodu, 
motywacji do poznawania dziedzictwa narodowego,
2. Budowanie więzi kulturowo-etnicznej
3. Promowanie tradycji lokalnej, budowanie poczucia 
patriotyzmu lokalnego
4.Budowanie poczucia tożsamości wokół sylwetki 
patrona szkoły
5.Kształtowanie postawy otwartości wobec innych 
kultur i szacunkudla ich dorobku
6 . Rozwijanie w uczniu ciekawosci świata

- lekcje historii, WOS
- udział w uroczystościach klasowych, 
szkolnych,państwowych, lokalnych
- poczet sztandarowy
- opieka nad grobem patrona
-konkursy dotyczące znajomosci sylwetki patrona
- współpraca z parafią św.Antoniego w Woli Kiełpińskeij
- realizacja zadania,,Polska nasza ojczyzna””
- impreza sportowo-rekreacyjna “Dzień Piłkarza”
- Turniej trójek piłkarskich z okazji rocznicy urodzin 
Patrona Szkoły

- wychowawcy

- nauczyciel historii

- pedagog/psycholog szkolny

-świetlica

Współpraca z rodzicami, prawidłowe relacje rodzinne
Cele - poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły

- budowanie zaufania i partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a pracownikami szkoły

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców

- budowanie zainteresowania i zaangażowania w pracę szkoły,

- wdrażenie rodziców w organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego

- dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w środowisku szkolnym oraz rodzinnym

Relacje rodzinne



Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1.Kształtowanie właściwego stosunku do rodziców, 
dziadków, rodzeństwa oraz innych członków rodziny
2. Uświadamianie znaczenia w okazywaniu miłość, 
szacuneku i wzajemnej pomocy w rodzinie
3.Rozwijanie umiejętności dostrzegania, 
pielęgnowania i kultywowania tradycji rodzinnych

- kształcenie umiejętności okazywania  i odczytywania 
uczuć – scenki dramowe oraz tematyczne rozmowy 
moderowane.
- zajęcia, rozmowy, porady dla uczniów dotyczące 
rozwiązywania problemów rodzinnych – scenki dramowe,
historyjki obrazkowe, literatura dziecięca
- kultywowanie świąt i tradycji zacieśniających więzy 
rodzinne
( Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci I Dziadka)
- realizacja zaqdania ,,Moja rodzina”
- Rodzinny turniej – tenis stołowy

-wychowawcy, nauczyciele

-pedagog, psychology

-świetlica

Współpraca z rodzicami
Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

  1. Nawiązanie stałej współpracy z rodzicami,
  2. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły.
  3.Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych.
  4. Udzielenie wsparcia rodzinom potrzebującym

- uświadomienie  rodzicom uczniów ich praw i 
obowiązków wynikających z faktu uczestnictwa ich 
dziecka w życiu szkoły
- poznanie oczekiwań rodziców względem szkoły
- współpraca z  Radą Rodziców
- informowanie i rzeczywista  pomoc osobom jej 
potrzebującym
- rozpoznawanie potrzeb w zakresie wzmożonej opieki, 
zapobieganie niedostosowaniu społecznemu,

- wspieranie uczniów w trudnych rodzinnie sytuacjach
-  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, 
realizowanych treści wychowawczych o nowe 
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju.

- dyrektor szkoły

- wychowawcy

- nauczyciele

-psycholog, pedagog

Powrót do szkoły po okresie zdalnego nauczania



Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

1. Diagnoza sytuacji edukacyjnej oraz 
społeczno  –  emocjonalnej  uczniów  po  okresie
zdalnego nauczania
2. Opracowanie strategii wychowawczo- 
profilaktycznych odpowiadającym potrzebom 
społeczności szkolnej
3.Objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną 
uczniów

-opracowanie diagnozy dydaktyczno-wychowawczej przy 
użyciu takich narzędzi jak:

 ankieta
 rozmowa indywidualna
 obserwacja
 analiza osiągnięć szkolnych
 wywiad
 analiza dokumentacji szkolnej (opinie, orzeczenia,

zaświadczenia lekarskie)
-wyznaczenie najważniejszych działań w pracy 
dydaktyczno- wychowawaczej na bieżący rok 
-wspomaganie rozwoju ucznia w sferze fizycznej, 
psychicznej, intelektualnej, duchowej
-przygotowanie uczniów do prawidłowego 
funkcjonowania w grupie społecznej (klasa, szkoła)
-wzbudzanie przynależności do grupy
-budowanie dobrych relacji w szkole
-wzmacnianie poczucia wartości, wiary we własne siły 
-zaplanowanie i realizacja zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej

 korekcyjno- kompensacyjne:
 logopedyczne
 dydaktyczno- wyrównawcze
 rewalidacyjne

-konsultacje  z psychologiem lub pedagogiem dla uczniów
i rodziców

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog , psycholog

Indywidualizacja nauczania i dostosowanie wymagań

Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Ocena umięjętności uczniów oraz trudności
2. Diagnoza mocnych stron uczniów ich 
zainteresowań, osiągnięć, uzdolnień

-Podział uczniów na:
 grupa o zróżnicowanych uzdolnieniach i 

wiadomościach

- nauczyciele przedmiotów
- wychowawcy



2..Prowadzenie lekcji na kilku poziomach 
nauczania
2. Stosowanie metod polisensorycznych i 
interaktywnych
3. Dostosowywanie pracy domowej
4. Kontrola wiadomości i umiejętności
5. Ocenianie postępów ucznia

  grupy z zespołami jednorodnymi
-Stosowanie na lekcjach prezentacji multimedialnych, 
programów komputerowych, modeli, makiet, 
multimedialnych grier dydaktycznych, łamigłówek, 
krzyżówek, domina oraz stosowanie burzy mózgów, mapy
mentalnej, plakatu – folderu, portfolio, 
eksperymentu/doświadczenia, instruktażu, pracy 
konstrukcyjnej
-zlecanie uczniowi zadań lub ćwiczeń z wyraźną strukturą
-formułowanie jasnych, konkretnych pytań lub 
naprowadzanie na właściwy trop
-przedstawianie wzoru wykonania zadania
-zadawanie pracy domowej, w oparciu o:

 dokładne wyjaśnienie tematu, treści i celu pracy 
domowej oraz ukazanie związku z zagadnieniami 
omawianymi na zajęciach

 różnicowanie prac domowych pod względem 
stopnia trudności, sposobu i formy wykonania

 przydzielenie uczniom zróżnicowanych zadań: 
obowiązkowych, dodatkowych dla chętnych oraz 
zadań proponowanych przez nich samych

 podanie instrukcji wykonawczej i techniki 
wykonania – udzielenie przez nauczyciela 
wskazówek rzeczowych i metodycznych, 
wskazanie środków potrzebnych do wykonania 
zadania domowego oraz sposobu samokontroli.

 udzielenie odpowiedzi na pytania uczniów i 
dodatkowych wyjaśnień. 

 wdrażanie uczniów do zapisu zadań domowych 
poprzez  systematyczną kontrolę nauczyciela

 sprawdzanie, poprawianie i ocenianie przez 
nauczyciela każdej pracy domowej

- Stosowanie wszelkich możliwych form kontroli wiedzy i
umiejętności: wypowiedzi słowne i pisemne, 
rysunki, diagramy, układanki, krzyżówki, schematy, 
nagrania na dyktafon, prace wykonane z użyciem 
piktogramów, wyciągów ze stron internetowych, 



wydruków, kopii z wydawnictw i z prasy, przygotowanie 
prezentacji multimedialnej
-Różnicowanie sprawdzianów
-Objęcie ucznia wsparciem podczas pisania 
sprawdzianówm i prac klasowych  np. głośne 
odczytywanie treści zadań, zapisywanie poleceń i 
rozwiązań
-Podstawa oceny to wysiłek i wkład pracy ucznia
-Przekazywanie ocen w formie:

 pozytywnej, doceniająca najmniejsze nawet 
wysiłki czy umiejętności ucznia

 rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia
 jasna i jawna – regularne rozmowy z uczniami na 

temat zasad oceniania i wystawionych już ocen, 
wnikliwa i analityczna dyskusja o uzyskiwanych 
stopniach, komentarz ustny lub pisemny do oceny

 licząca się z oczekiwaniami i potrzebami uczniów
-Kierowanie się w ocenianiu zasadami:

 oceniać za to, czego uczeń się nauczył, a nie za to,
czego jeszcze nie umie;

 nie pominąć w ocenie żadnych dobrych stron 
aktywności ocenianego ucznia;

 ocena jest adekwatna do możliwości ucznia, a nie 
wynikała z porównania go na tle klasy;

 ocena ma charakter wspierający, zawierała 
konkretne wskazówki – instrukcje dla dalszej 
pracy ucznia, a przede wszystkim wychowawczy i
rewalidacyjny.


