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CEL: KSZTAŁTOWAĆ POSTAWĘ PATRIOTYCZNĄ 

 

 

L.p. Zadania Odpowiedzialny Termin realizacji 

1.  

 

Zrealizować na godzinach z wychowawcą tematy dotyczące 

powinności wobec Ojczyzny 

- wychowawcy klas według planu klas 

2.  Organizować wycieczki klasowe zapoznające z dobrami kultury - wychowawcy klas według planu klas 

3.  Rozpoczęcie roku szkolnego 

 

-  dyrektor szkoły 

 

wrzesień 2020 

4.  Nauka młodzieży klas pierwszych hymnu szkoły -  Jarosław Głowiński wrzesień 2020 

5.  Zorganizować wybory do Samorządu Szkolnego 

 

- opiekun Samorządu      

Szkolnego 

 

wrzesień 2020 

6.  Organizacja Święta Odzyskania Niepodległości  

-  Marcin  Gruszczyński 

-  Piotr Matusiak 

     

      listopad 2020 
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CEL: NAUCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Opieka nad grobami nauczycieli 

- Samorząd Szkolny 

- opiekun Samorządu       

Szkolnego 

październik/ listopad 

2020 

2. Wybór młodzieży do pocztu sztandarowego 

- opiekun                           

i przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego 

wrzesień 2020 

3. 
Udział w uroczystości organizowanych przez władze miasta  

i powiatu 

- dyrektor szkoły 

- wychowawcy klas 

- młodzież 

wg planu 

4. 
Umieścić w tematyce godzin z wychowawcą treści związane 

z poszanowaniem własności społecznej i prywatnej 
- wychowawcy klas cały rok 

5. 

 

Zbadać preferencje ósmoklasistów dotyczące wyboru profilów 

kształcenia w szkole ponadpodstawowej 

 

- dyrektor szkoły II semestr 

6. 

 

Przeprowadzić akcję promującą szkołę wśród uczniów szkół  

podstawowych 

 

- nauczyciele II semestr 
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7. Zapoznać młodzież z przepisami BHP 

-  kierownik 

administracyjno-

gospodarczy 

 

-  wychowawcy klas 

-  szkolny inspektor 

BHP- Danuta 

Łobodzińska 

 

wrzesień – październik 

2020 

 

 

8. Rozpowszechnić wśród uczniów ich prawa i obowiązki 

-  wychowawcy klas 

-  opiekun Samorządu 

Szkolnego 

wrzesień 2020 

9. 

Zachęcić młodzież do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

 

 

- nauczyciele cały rok 

10. 

Przeprowadzić zajęcia zapoznające z udzielaniem pierwszej 

pomocy 

 

-  nauczyciele EDB cały rok 

11. 

Zapoznać uczniów z harmonogramem wychowawczo- 

profilaktycznym klasy 

 

-  wychowawcy klas cały rok 
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CEL: UKSZTAŁTOWAĆ ZDOLNOŚĆ WSPÓŁPRACY 

I UMIEJĘTNOŚĆ JEJ DOCENIANIA 

1.  
Okazywać szczególne zainteresowanie i pomoc uczniom klas 

pierwszych. Współpracować z wychowawcami bursy. 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele  

-  pedagog szkolny 

-  koledzy/ koleżanki 

cały rok 

2.  

Wzmocnić  więzi między nauczycielami i uczniami w celu 

kształtowania właściwych relacji międzyludzkich poprzez 

uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, kołach 

zainteresowań, konsultacjach. 

-  nauczyciele 

-  wychowawcy klas 

-  Samorząd Szkolny 

cały rok 

3.  
Udział przedstawicieli młodzieży w otwartych posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej 
-  dyrektor szkoły cały rok 

4.   Indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami -  nauczyciele cały rok 
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CEL: NAUCZYĆ TOLERANCJI I SZACUNKU DLA INNYCH LUDZI I SAMEGO SIEBIE 

1.  Realizacja na lekcjach religii, na godzinach z wychowawcą  
-  księża 

-  wychowawcy  klas 
wg potrzeb 

2.  
Dla realizacji tego celu wykorzystywać wszystkie możliwe 

sytuacje wychowawcze 

-  wszyscy pracownicy 

szkoły 
wg potrzeb 

3.  Organizacja szkolnego spotkania opłatkowego – Wigilia klasowa - wychowawcy klas I grudzień 2020 

4.  
Organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej 

-  wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 
wg potrzeb 

5.  
Kształtowanie postaw wobec niepełnosprawnych – integracja  

z osobami niepełnosprawnymi 

- wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

wspierający 

cały rok 
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CEL: WSPOMAGAĆ BUDOWĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW WARTOŚCI 

I ZASAD ŻYCIOWYCH 

1.  

Realizacja Szkolnego Programu Promocji Zdrowia „W zdrowym 

ciele zdrowy duch” – w ramach ogólnopolskiego programu 

„Szkoła Promująca Zdrowie” 

-  Sebastian Kozicki 

-  nauczyciele  
cały rok 

2.  Organizowanie akcji krwiodawstwa na terenie szkoły 
-  Wioleta Gabara 

-  Dorota Karolak 
cały rok 

3.  
Przedstawić (zaprezentować) młodzieży program edukacyjny 

„Stres pod kontrolą”, „Przemoc i agresja” 

-  wychowawcy klas 

-  pedagog szkolny 
wg planu 

4.  
Lekcje wychowawcze uświadamiające zagrożenia wynikające                  

z cyberprzemocy (agresja elektroniczna) 

- wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 
cały rok 

5.  
Spotkania z psychologiem przy współpracy z Poradnią 

Pedagogiczno – Psychologiczną w Zgierzu 

-  wychowawcy klas 

-  pedagog szkolny 
wg potrzeb 

6.  
Współpraca z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego ,,Odwaga 

to rozwaga – zapobiega zakażeniom – HIV i AIDS” w Łodzi 
-  pedagog szkolny II semestr 

7.  
Przygotować akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

połączoną ze Ślubowaniem Klas Pierwszych 

- Sebastian Kozicki 

-  wychowawcy klas I 
październik 2020 
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8.  
 Dzień Patrona Szkoły – Konkurs Wiedzy o Patronie i Historii 

Szkoły 

-  Renata Ornowska 

-  Małgorzata Kostrubiec 
kwiecień 2021 

9.  
Pomoc najuboższym uczniom naszej szkoły oraz inne akcje 

charytatywne 

-  kierownik szkolenia 

praktycznego 

- pedagog szkolny 

-  nauczyciele 

wspierający 

-  wychowawcy klas 

cały rok 

10.  Realizacja zadań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych 
- pedagog szkolny 

-  wychowawcy klas 
cały rok 

11.  
Skonstruowanie systemu zachowań uczniów z pominięciem 

charakteru represyjnego (np. „nie wolno”, „zabrania się”) 

-  pedagog szkolny 

-  wychowawcy klas 
cały rok 
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CEL: WYKSZTAŁCIĆ ZDOLNOŚĆ DO SAMOOCENY, 

DO OCENIANIA INNYCH ORAZ DO DOKONYWANIA WYBORÓW 

1.  Wzbogacać zbiory biblioteki szkolnej 
-  bibliotekarze 

-  dyrektor szkoły 
w miarę możliwości 

2.  Zaangażować uczniów do samooceny oraz oceny pracy kolegów -  nauczyciele cały rok 

3.  Zachęcać młodzież do udziału w akcjach charytatywnych 

-  opiekun Samorządu 

Szkolnego  

-  wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 

-  nauczyciele 

wspierający 

cały rok 

4.  Współpraca z pedagogiem szkoły -  wychowawcy klas cały rok 
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CEL: PRZYGOTOWAĆ DO PEŁNIENIA ŻYCIOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH W DOROSŁYM ŻYCIU 

1. 

Zorganizować spotkanie z przedstawicielami wybranych zawodów 

i firm działających w regionie 

 

-  nauczyciele cały rok 

2. 

Zapoznać uczniów z harmonogramem sesji Rady Miasta i Powiatu 

Zgierskiego. Wyznaczyć przedstawicieli klas do udziału w 

otwartych sesjach powyższych organów 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

-  pedagog szkolny 

zgodnie 

z harmonogramem 

pracy władz 

samorządowych 
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CEL: WYROBIĆ W UCZNIACH PRZEKONANIE O KONIECZNOŚCI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI  

I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

1. 
Rozwijać uzdolnienia sportowe młodzieży poprzez udział               

w zajęciach pozalekcyjnych 

-  nauczyciele 

wychowania fizycznego 
cały rok 

2. Udział w zawodach sportowych 
-  nauczyciele 

wychowania fizycznego 
cały rok 

4. 
Udział w różnych formach doskonalenia dla nauczycieli zgodnych 

z planem Rozwoju Szkoły 

-  dyrektor szkoły 

-  nauczyciele 
cały rok 

5. 
Eksponować informacje o wyższych uczelniach.                  

Promocja czytelnictwa 
- biblioteka cały rok 

6. 
Apele informujące uczniów o wynikach nauczania i ich 

osiągnięciach 
- dyrektor szkoły cały rok 

7. 
Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny - ,,Dojść do ładu                              

z polszczyzną” 

 

-  Joanna Wesołowska 
listopad 2020 

8. Szkolny Konkurs Ortograficzny 
 

-  Joanna Wesołowska 
grudzień 2020 

9. XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
 

-  Joanna Wesołowska 
luty   2021 
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10. Ogólnopolskie  Konkursy Kulinarne 

-  nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

(gastronomia) 

cały rok 

11.  Konkurs na kalendarz na rok 2021 i kartkę świąteczną 
-  Teresa Stolarek 

-  Małgorzata Kostrubiec 
styczeń 2021 

12. Olimpiada Przedsiębiorczości 
 

-  Małgorzata Bączak 
cały rok 

13.  
Ogólnopolski Konkurs ,,BHP – Bezpiecznie od startu” – dla III 

klasy branżowej 
-  Danuta Łobodzińska II semestr 

14. 
Ogólnopolski Konkurs ,,Poznaj swoje prawa w pracy” – dla klas 

technikum 
-  Danuta Łobodzińska II semestr 

15. 
Konkurs wiedzy o HIV/AIDS – konkurs powiatowy 

Co wiemy o HIV/AIDS ? – konkurs szkolny 

-  Dorota Karolak 

-  Sebastian Kozicki 
listopad/grudzień 2020 

16. Szkolny konkurs o oszczędzaniu -  Małgorzata Bączak I semestr 

17. Wojewódzki konkurs ,, Normalizacja wokół nas i dla nas” -  Małgorzata Bączak II semestr 

18. Olimpiada wiedzy ekonomicznej 
-  Ewa Urbańska -

Sobczak 
cały rok 

19. Akcja Narodowe czytanie 

-  Agata Tołłoczko 

-  Joanna Wesołowska 

 

wrzesień 2020, 

czerwiec 2021 
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20. Konkurs czytelniczy 
-  Agata Tołłoczko 

-  Dominika Szalińska  
      cały rok 

21. 
Konkurs literacki – Kuchnia literacka, Tradycje świąteczne w 

literaturze 

-  Agata Tołłoczko 

-  Dominika Szalińska  

październik 2020 

     czerwiec 2021 

22.  Kwesta na cmentarzu zgierskim 
-  Agata Tołłoczko 

-  Dorota Awgul 
1 - 2  listopada 2020 
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CEL: KSZTAŁTOWAĆ ODPORNOŚĆ NA NEGATYWNE WPŁYWY  

RÓŻNYCH PATOLOGICZNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH 

1. 

Zapoznać uczniów z procedurami postępowania i metodami 

współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i 

młodzieży przestępczością i demoralizacją 

-  wychowawcy klas I 

-  pedagog szkolny 
wrzesień 2020 

2. 

Zorganizować spotkania z policjantem i psychologiem zmierzające 

do ograniczania negatywnego wpływu patologicznych zjawisk 

społecznych 

-  wychowawcy  

-  pedagog szkolny 
II semestr 

3. 
Uczulać młodzież na zagrożenia współczesnego świata – AIDS, 

narkomania, alkoholizm, agresja elektroniczna (cyberprzemoc) itp 

-  wychowawcy klas 

-  Dorota Karolak 

-  Wioleta Gabara 

-  pedagog szkolny 

wg planu pracy 

wychowawców 
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CEL: WSPÓŁPRACOWAĆ ZE ŚRODOWISKIEM 

1. 

Nawiązać współpracę z przedstawicielami lokalnych mediów  

i przygotowywać artykuły dotyczące najważniejszych wydarzeń 

życia naszej szkoły 

-  dyrektor szkoły cały rok 

2. 
Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

ze Zgierza (konkurs recytatorski) 

-  Joanna Wesołowska 

-  Dorota  Awgul 
kwiecień 2021 

3. 
Zorganizować dni otwarte szkoły dla uczniów szkół podstawowych 

i ich rodziców 

- dyrektor szkoły 

- nauczyciele 

 

marzec – kwiecień 

2021 

4. 
Zapraszać przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych 

na uroczystości szkolne 
-  dyrektor szkoły wg harmonogramu 

5. Współpraca z Fundacją  Gajusz ,,Zostań Mikołajem” 
- nauczyciele 

-  Agnieszka Sobczak 
grudzień 2020 

6. 
Współpraca z firmą Develey po przez warsztaty kulinarne 

młodzieży z szefami kuchni 
-  Sylwia Karlikowska cały rok 

7.  
Współpraca z Makro. Uczestniczenie w warsztatach kulinarnych w 

Akademii Inspiracji w Warszawie 
-  Sylwia Karlikowska cały rok 
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CEL: WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI 

1. Współpracować z Radą Rodziców 

-  dyrektor szkoły 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

cały rok 

2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I 
-  dyrektor szkoły 

-  wychowawcy  klas 
wrzesień 2020 

3. 

Spotkanie z rodzicami klas kończących w sprawie egzaminów 

maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe 

-  dyrektor szkoły wrzesień 2020 

4. 
Spotkania informujące rodziców o postępach dydaktycznych          

i wychowawczych młodzieży 

-  dyrektor szkoły 

-  wychowawcy klas 
wg harmonogramu 

5. 
Współpraca z rodzicami podczas organizowania imprez szkolnych 

i klasowych 

-  dyrektor szkoły 

-  wychowawcy klas 
wg harmonogramu 

6. 
Włączanie rodziców w proces dydaktyczny (budowanie triady 

edukacyjnej Nauczyciel – Uczeń – Rodzic) 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas 
cały rok 

7. 
Pomagać rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów 

wychowawczych i życiowych 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  pedagog szkolny 

cały rok 
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CEL: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ZDROWOTNEJ I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

PROMOCJI ZDROWIA 
 
 

1. 
Włączanie do planów wychowawcy klasowego problemów programu 

zdrowego stylu życia 
- wychowawcy  wrzesień 2020 

 
2. 
 

Realizacja Szkolnego Programu Promocji Zdrowia  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – w ramach ogólnopolskiego 

programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (Program Promocji Zdrowia 

w załączeniu). 

-  Dorota Karolak 
-  Sebastian Kozicki 
 

cały rok 

 
3. 
 

Cykliczne spotkania na temat chorób zakaźnych, m.in. WZW, AIDS 
-  Sebastian Kozicki 
-  Dorota Karolak 

cały rok 

 
4. 
 
 

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi 
-  Wioleta Gabara 
-  Dorota Karolak 

październik  2020 

5. 
 
 
 

Akcja edukacyjno-informacyjna na temat honorowego 
krwiodawstwa, zasady zdrowego stylu życia, odżywiania, zasady 
zdrowej krwi – prelekcja, prezentacja multimedialna 

-  Wioleta Gabara 
-  Dorota Karolak 

wrzesień  2020 

6. Akcje honorowego krwiodawstwa 
-  Wioleta Gabara 
-  Dorota Karolak 

wrzesień/grudzień 
2020 

marzec 2021 
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7. 
Omawianie problemu promocji zdrowia na godzinach 

wychowawczych 
-  wychowawcy klas 

wg rozkładu godzin                             
z wychowawcą 

8. Zbiórka zużytych baterii w ramach akcji REBY -  Violeta Nawrot cały rok 

9. Szkolny konkurs wiedzy turystycznej ,,Turystyczne ABC…..” -  Violeta Nawrot I semestr 

10. Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi 
-  pielęgniarka 
-  dyrektor szkoły 

cały rok 

11. 
 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia na 

terenie miasta i powiatu 

-  Sebastian Kozicki 
-  Albina Pawlak-
Przybyłowicz 

cały rok 

12. 
Uwaga dopalacze i para narkotyki – ,,Nie dopalaj się bo się 

SPALISZ” - Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
-  Albina Pawlak-
Przybyłowicz 

II semestr 
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CEL: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY 

 
 

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach SKS 
-  nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok 

2. 
 

Uzupełnienie wyposażenia w sprzęt sportowy -  dyrektor szkoły wg potrzeb 

3. 
 

Rozpowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej w gablocie (tabela 
rekordów) 

-  nauczyciele 
wychowania fizycznego  

na bieżąco 

 
 
 
 

 
CEL: ZDROWIE PSYCHICZNE – PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

 
 

1. 
 

Pogadanki na godzinach z wychowawcą na temat zapobiegania 
stresom 

-  wychowawcy klas cały rok 

2. 
 

Zajęcia w ramach programu - ,,Stres pod kontrolą” przeprowadzane w 
klasach kończących szkołę egzaminem zewnętrznym  

-  pedagog szkolny II semestr 

3. 
 

Prowadzenie zajęć podnoszących kondycję psychiczną -  wychowawcy klas wg potrzeb 
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4. 
 

Szkolenie wewnątrzszkolne dla nauczycieli w kierunku doskonalenia 
swojej pracy na rzecz zdrowia psychicznego uczniów 

-  dyrektor szkoły wg potrzeb 

5. Wyrabianie umiejętności dobrego komunikowania się 
- nauczyciele 
-  wychowawcy 

na bieżąco 

6. 
Program profilaktyczny dla młodzieży 
Program profilaktyczny – Szkoła Bez Przemocy 

- wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 

- Sebastian Kozicki 

 

cały rok 

 
 
 
 

 
 

CEL: ŻYCIE W RODZINIE - ELIMINOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE I W SZKOLE 
 

1. 
 

Projekcja filmów i pogadanki na temat maltretowania i molestowania 
seksualnego  

- wychowawcy klas 
- nauczyciele realizujący 
program wychowania do  
życia w rodzinie 
 

cały rok 

2. 
 

Rozmowy indywidualne z młodzieżą 
- wychowawcy klas 
- pedagog szkolny 
- dyrektor szkoły 

cały rok 

3. 
 

Wyjaśnianie istoty i uświadamianie mechanizmów zjawiska 
przemocy, agresji elektronicznej (cyberprzemocy ) oraz 
konsekwencje zachowań agresywnych 

- wychowawcy klas 
- pedagog szkolny 
 

cały rok 
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4. 
Zablokowanie dostępu przez strony internetowe do portali 

społecznościowych, stron pornograficznych, itp. 
- dyrektor szkoły cały rok 

5. 
 

Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

 udział w zajęciach kół zainteresowań organizowanych                   

w szkole, 

 korzystanie z oferty kulturalno - sportowej instytucji 

działających na terenie miasta, powiatu 

- nauczyciele cały rok 

 
 
 
 
 

 
 

CEL: ZAPOBIEGANIE WCHODZENIU MŁODZIEŻY W SEKTY 

1. 
Omówienie problemów niebezpieczeństwa związanego  

z przynależnością do sekt 

-  wychowawcy klas 
-  pedagog szkolny 
-  księża 

cały rok 
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CEL: ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW – ELIMINOWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, TYTONIU I ALKOHOLU 
 
 
 

1. 
 

Zajęcia „Palenie czy zdrowy styl życia – Twój wybór” -  pedagog szkolny I semestr 

2. 
Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat szkodliwości 

palenia tytoniu 
-  wychowawcy klas cały rok 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły 

-  dyrektor szkoły 

-  pedagog szkolny 

-  nauczyciele  

-  wychowawcy klas 

 

 

cały rok 

4. 
 

Rozpowszechnianie walki z nałogami zwłaszcza palenia papierosów 

w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, walka z nałogiem 

alkoholizmu, narkomanią i dopalaczami  

-  Sebastian Kozicki 
-  Dorota Karolak 

cały rok 

5. Ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego - nauczyciele cały rok 

6. 

Omawianie szkodliwości wpływu środków psychoaktywnych na 

zdrowie człowieka – projekcje filmów, dyskusje, pogadanki, 

rozdawanie ulotek, plakaty na korytarzu szkolnym 

-  wychowawcy klas 

-  nauczyciele 

-  pedagog szkolny 

-  osoby zaproszone 

cały rok 
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7. 
Realizowanie „Programu profilaktycznego dla młodzieży” 

stworzonego przez szkolnych pedagogów 

-  pedagog szkolny 
-  nauczyciele 
wspierający 

cały rok 

8. 

Spotkania edukacyjne i zajęcia warsztatowe dla młodzieży    i 

rodziców „Żyję zgodnie z prawem” oraz „Chrońmy nasze dzieci” 

organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu  

-  pedagog szkolny  wg potrzeb 

9. 
Proponowanie konkretnych zachowań alternatywnych osobom 

eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi 

-  pedagog szkolny 
-  wychowawcy klas 
-  osoby zaproszone       
z Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

cały rok 

 
 
 
 

 
 

CEL: ZDROWY STYL ODŻYWIANIA SIĘ – KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW RACJONALNEGO ŻYWIENIA 
 
 
 

1. 
Zbadanie rozwoju fizycznego uczniów klas pierwszych (pomiar 
wysokości i masy ciała, wady postawy) 

-  pielęgniarka wrzesień 2020 
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2. 
Identyfikacja problemów zdrowotnych i otoczenie opieką uczniów z 

tymi problemami (nadwaga, otyłość, niedobór masy ciała i wzrostu) 

-  pielęgniarka 

-  wychowawcy klas 
cały rok 

3. 
 

Promowanie zasad zdrowego żywienia w ramach akacji Podziel się 

owocem, Dnia Promocji Zdrowia 
-  Sebastian Kozicki 
-  Dorota Karolak 

cały rok 

 
 
 

 
 
 

CEL: BEZPIECZEŃSTWO – ZAPOBIEGANIE URAZOM POWSTAJĄCYM NA ZAJĘCIACH W SZKOLE I POZA NIĄ, I POMOC 
PRZEDLEKARSKA, BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH, BEZPIECZNE 

WAKACJE 
 
 
 

1. 
 

Uświadomienie młodzieży konieczności przeprowadzania 
rozgrzewki na zajęciach wychowania fizycznego 

-  nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok 

2. 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży na lekcjach wychowania 
fizycznego 

-  nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok 

3. 
 

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych -  wychowawcy klas wrzesień 2020 

4. 
 

Zapoznanie młodzieży z regulaminami klasopracowni -  wychowawcy klas wrzesień 2020 

5. Bezpieczeństwo i wsparcie uczniów w czasie nauczania zdalnego - nauczyciele 
- wychowawcy klas 
 

cały rok 
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6.  Zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID 19 - nauczyciele 
- wychowawcy klas 

cały rok 

7.  Nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (RKO- 
ćwiczenia na fantomie) 
 

-  nauczyciele 
przedmiotu edukacja dla 
bezpieczeństwa 

I semestr 

8.  Bezpieczne ferie - nauczyciele 
- wychowawcy klas 

II semestr 

9. Omówienie zasad BHP w pracowniach wyposażonych w sprzęt 
komputerowy 

-  nauczyciele 
informatyki 
-  wychowawcy klas 

wrzesień 2020 

10. Zapobieganie cyberprzemocy – zajęcia profilaktyczne -  nauczyciele 
informatyki 
- wychowawcy klas 

wrzesień 2020 

11. Bezpieczne wakacje - wychowawcy klas 
 

czerwiec 2021 

 
 
 

 
 

CEL: HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA 
 
 

1. Pogadanki na godzinach z wychowawcą na temat higieny osobistej - pielęgniarka zgodnie z tematyką 

godzin z wychowawcą 

 

2. Zwracanie uwagi na zmianę stroju na zajęciach wychowania 

fizycznego 

 

- wychowawcy klas 

- nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

cały rok 
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CEL: SZKOŁA PRZYJAZNA I POMOCNA  UCZNIOWI- ORGANIZOWANIE POMOCY UCZNIOM 
 
 
 

1. Zajęcia dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz dla młodzieży  z problemami w nauce 
 

 - nauczyciele cały rok 

2. Organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, którzy chcą pogłębiać 

swoją wiedzę 

 

- nauczyciele cały rok 

3. Ogólnopolska Akcja Szlachetna Paczka – organizowana przez 

Stowarzyszenie ,,Wiosna” (składanie wniosków dla rodzin uczniów 

naszej szkoły będących w trudnej sytuacji materialnej) 

 

-  Albina  Pawlak-
Przybyłowicz 
 

październik 2020 

 


