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ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO W MIEROSZYNIE  

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 Podstawa prawna: 

 1. Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46,poz. 432 oraz z 2003 r. 

nr 104, poz. 965 i nr 141, poz. 1362 z późn. zm.),  

3. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.), 

4. Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)  

5. Statutu Szkoły,  

6.. Kalendarz roku szkolnego na rok szkolny 2018/2019.  

 Źródła planowania:  

1. Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2015 – 2020 

 2. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej  

3. Zadania wytyczone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 

 4. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2017/2018  
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5. Wnioski z rad pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018 

 6. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 

 7. Analiza wyników sprawdzianu w klasie VII 

 8. Wnioski Rady Rodziców 

Zarządzanie i organizacja 

 

Lp. Zadania szczegółowe,  Sposoby realizacji Realizatorzy Terminy 
Koncepcja pracy szkoły 

1. Planowanie pracy i podejmowanie działań przy udziale i za zgodą członków Rady 
Pedagogicznej – uwzględnienie wniosków i propozycji nauczycieli w rocznym planie pracy. 

Dyrektor, Wicedyrektor Wrzesień 2018 

2. Planowanie pracy i podejmowanie działań przy udziale i za zgodą członków Rady 
Pedagogicznej – uwzględnienie wniosków i propozycji nauczycieli w rocznym planie pracy. 

Dyrektor, Wicedyrektor, 
Przewodniczący zespołów i Komisji 
, 
Wychowawcy, Nauczyciele 

Cały rok 

3. Planowanie pracy i podejmowanie działań przy udziale i za zgodą członków Rady 
Pedagogicznej – uwzględnienie wniosków i propozycji nauczycieli w rocznym planie pracy. 

Nauczyciele, Wychowawcy, 
Pedagog, Logopeda, 
Przewodniczący Komisji 

Wrzesień 
 2018 

4. Opracowanie harmonogramu spotkań z rodzicami. Dyrektor  Cały rok 
5. Zapoznanie i skonsultowanie z uczniami i rodzicami obszarów pracy szkoły podlegających 

diagnozowaniu i doskonaleniu poprzez spotkania z samorządem szkolnym oraz udział w 
spotkaniach z Radą Rodziców. 

Dyrektor, 
 Opiekun SU 

Cały rok 

6. Udoskonalenie w miarę potrzeb istniejących dokumentów wewnętrznych (regulaminy, 
WSO, procedury, Statut Szkoły ). 

Dyrektor, 
 Rada Pedagogiczna, Komisja ds. 
Statutu Szkoły,   Rada Rodziców 

Wrzesień 2018 

7. Opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego szkoły. Dyrektor Wrzesień 2018 
8. Przygotowanie semestralnych raportów i sprawozdań z realizacji zadań przez poszczególne 

zespoły,  komisje, nauczycieli i wychowawców. 
Nauczyciele, Wychowawcy, 
Pedagog, Logopeda, 

Styczeń 2019 
Czerwiec 2019 
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9. Opracowanie wniosków do pracy wynikających z pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru 
pedagogicznego. 

Dyrektor Wrzesień  2018 

10. Dokumentowanie i promocja osiągnięć i sukcesów szkoły (strona internetowa, kronika, 
artykuły do gazet lokalnych). 

Komisja ds. promocji szkoły Cały rok 

11. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. Komisja ds. współpracy ze 
środowiskiem lokalnym i rodzicami. 

Cały rok 

12. Kształtowanie wizerunku i tradycji szkoły poprzez udział w projektach i uroczystościach 
organizowanych przez różne instytucje lokalne, gminne. 

Dyrektor, Wicedyrektor, 
Nauczyciele, Wychowawcy, 
Uczniowie, Samorząd Uczniowski 

Cały rok 

Zarządzanie i organizacja 
1. Opracowanie przydziału zadań i zakresu obowiązków dla poszczególnych nauczycieli 

umożliwiających pełną realizację celów edukacyjno-wychowawczych szkoły. 
Dyrektor Wrzesień 2018 

2. Zapoznanie się i zaakceptowanie przez nauczycieli przydzielonych im zadań i obowiązków. Dyrektor Wrzesień 2018 
3. Opracowanie planu WDN w oparciu o szczegółową diagnozę potrzeb edukacyjnych szkoły 

oraz indywidualnych oczekiwań poszczególnych nauczycieli. 
Przewodnicząca WDN Wrzesień 2018 

4. Wspomaganie i motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
zdobywanie pewnych kompetencji istotnych dla rozwoju szkoły. 

Dyrektor 
 Przewodnicząca WDN Rada 
Pedagogiczna 

Wrzesień 2018 

5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnieniu wymagań na określony stopień awansu 
zawodowego (wspieranie, przydział zadań). 

Dyrektor  
Opiekunowie stażu Przewodniczący 
zespołów 

Cały rok 

6. Obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych, wyjść i wyjazdów oraz 
spotkań z rodzicami pod kątem ich wartości edukacyjno-wychowawczej. 

Dyrektor , Wicedyrektor 
Opiekunowie stażu 

Cały rok 

7. Bieżące i rzetelne informowanie nauczycieli o spostrzeżeniach dotyczących jakości ich pracy, 
o zakresie osiągnięć jak i braków. 

Dyrektor, Wicedyrektor,  
Opiekunowie stażu Przewodniczący 
Zespołów i Komisji 

Cały rok 

8. Okresowe kontrole stanu pomieszczeń oraz funkcjonalności i przydatności ich wyposażenia 
w procesie edukacyjnym, także pod kątem zgodności z przepisami BHP 

Dyrektor Wrzesień 2018 
Grudzień 2018 
Czerwiec 2019 

9. Zaplanowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa: lekcje wychowawcze z 
zakresu BHP, spotkania z policją, prezentacje, ankiety, programy profilaktyczne. 

Dyrektor,Nauczyciele,Wychowawcy 
Przewodniczący Komisji i Zespołów, 
Społeczny Inspektor Pracy 

Cały rok 
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10. Monitorowanie sposobu sprawowanej opieki nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły, 
a także w czasie wyjść i wyjazdów. 

Dyrektor, Wicedyrektor, 
Społeczny Inspektor Pracy 

Cały rok 

11. Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Dyrektor, Wicedyrektor Wrzesień 2018 
12. Aktualizacja regulaminów i procedur. Dyrektor ,Społeczny Inspektor 

Pracy 
Wrzesień 2018-
listopad 2018 

13. 
 

Aktualizacja dokumentów na stronie internetowej szkoły. Dyrektor 
 Nauczyciele 

Cały rok 

14. Prowadzenie kroniki szkolnej. mgr Anna Foltyńska Cały rok 
15. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja księgi uczniów i księgi ewidencji. Dyrektor 

p. Urszula Styn 
Cały rok 

16. Pozyskiwanie informacji i dokumentów dotyczących spełniania obowiązku szkolnego poza 
naszą szkołą. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów 
zameldowanych w obwodzie naszej szkoły. 

Dyrektor 
p. Urszula Styn 

Cały rok 

17. Gromadzenie, opracowanie i wprowadzenie danych w ramach Systemu Informacji 
Oświatowej. 

Dyrektor 
p. Urszula Styn 

Cały rok 

18. Opracowanie zakresu ewaluacji wewnętrznej. Zespół ds. ewaluacji Cały rok 
19. Stan realizacji Rocznego Planu Pracy Szkoły. mgr Mirosława Licau Czerwiec 2019 
20. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole. Społeczny Inspektor Pracy, 

 Maciej Kleisa 
Czerwiec 2019 

21. Ocena współpracy szkoły z Radą Rodziców . Dyrektor Czerwiec 2019 
KSZTAŁCENIE 

1. Aktualizacja szkolnego zestawu programów nauczania. 
 Dopuszczenie programów nauczania przez Dyrektora Szkoły. 

Dyrektor wrzesień 2019 

2. Opracowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania. Dyrektor czerwiec 2019 
3. Monitorowanie realizacji podstaw programowych na dany rok szkolny w poszczególnych 

klasach. 
Nauczyciele  
Przewodniczący Zespołów 

styczeń 2019 
 czerwiec 2019 

4. Zapoznanie uczniów z wybranym przez nauczyciela programem nauczania z danego 
przedmiotu. 

Nauczyciele wrzesień 2018 

5. Rozpoznanie edukacyjnych potrzeb naszych uczniów – opracowanie programów pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej /dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów/. 

Wychowawcy 
Pedagog 

sierpień- październik 
2018, cały rok 

6. Zorganizowanie zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów z Dyrektor, wrzesień 2018 
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brakami w wiadomościach szkolnych.  Pedagog, nauczyciele  cały rok 
7. Zorganizowanie kół przedmiotowych, kół zainteresowań , zajęć sportowych. Dyrektor 

 Nauczyciele 
wrzesień 2018 
cały rok 

8. Śródroczna i roczna analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 Ocena efektywności realizacji podstawy programowej. 

Nauczyciele  
 Zespoły przedmiotowe 

styczeń 2019 
 czerwiec 2019 

9. Analiza wyników sprawdzianów, testów wewnętrznych. Nauczyciele  
Zespoły przedmiotowe 

styczeń 2019 
 czerwiec 2019 

10. Systematyczna wymiana doświadczeń w ramach pracy w zespołach przedmiotowych. Nauczyciele ,Wychowawcy Cały rok 
11. Stosowanie form, metod i technik motywujących uczniów do aktywnej pracy na lekcjach, 

stymulujących poznawczą i twórczą aktywność własną, oraz ułatwiających im zdobywanie 
wiedzy merytorycznej.  

Nauczyciele  cały rok 

12. Stosowanie metod uwzględniających różnicę w możliwościach, zainteresowaniach i 
uzdolnieniach uczniów – indywidualizacja procesu kształcenia. 

Nauczyciele  cały rok 

13. Organizowanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, gminnych, 
powiatowych i ogólnopolskich.  

Nauczyciele  cały rok 

14. Organizacja egzaminu na kartę rowerową.  mgr Danuta Kuźnicka  maj-czerwiec 2019 
15. Opracowanie terminarza i zakresu diagnoz sprawdzających przyrost wiedzy i umiejętności 

uczniów. 
Wychowawcy  
Zespoły przedmiotowe 

wrzesień 2019 

16. Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty  mgr Mirosława Licau kwiecień 2019 
17.  Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy I.  mgr Ewa Wujke 

 
wrzesień – 
październik 2018 

18. Analiza wyników nauczania w klasie I w oparciu o przeprowadzone sprawdziany.  mgr Ewa Wujke 
 

czerwiec 2019 

19. Diagnoza wstępna w klasie II. mgr Joanna Motucka wrzesień 2018 
20. Test diagnostyczny z języka angielskiego w klasie IV, V, VI, VII / na wejście, na koniec roku/  mgr Emilia Wittbrodt  wrzesień2018 

czerwiec 2019 
21. Test diagnostyczny z języka angielskiego w klasie VIII/na wejście/ mgr Emilia Wittbrodt wrzesień 2018 
22. Test diagnostyczny z języka niemieckiego po klasie VII, VIII mgr Ewa Nanaszko czerwiec 2019 
23. Analiza wniosków do pracy z klasą III wynikających z diagnoz i sprawdzianów  mgr Mirosława Licau cały rok 
24. Wnioski dotyczące realizacji zadań wynikających z podsumowania ewaluacji wewnętrznej.  przewodniczący Komisji styczeń 2019 
25. Diagnoza wstępna z j. polskiego w klasie IV , V, VI, VII, VIII mgr Marzena Ekwińska 

mgr Izabela Grzejdziak 
wrzesień 2018 
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26. Diagnoza wstępna z matematyki w klasie IV , V, VI, VII, VIII mgr Barbara Cybula 
mgr  Katarzyna Skwiercz 

 wrzesień 2018 

27.  Diagnoza końcowa z matematyki  w klasie IV, V, VI, VII mgr Barbara Cybula 
mgr Katarzyna Skwiercz 

Czerwiec  2019 

28. Analizowanie wyników testów kompetencji w klasach IV-VIII wraz z wnioskami do dalszej 
pracy .  

Zespoły przedmiotowe czerwiec 2019 

29. Badanie realizacji przez nauczycieli godzin dyrektorskich , zajęć pozalekcyjnych oraz 
dodatkowych zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań 

Dyrektor  styczeń 2019 
 czerwiec 2019 

 

Plan dydaktyczny 

 1. Priorytety: 

 • Dalsze podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ze szczególnym ukierunkowaniem na sukcesy i wyniki indywidualne. 

 • Osiąganie – w miarę możliwości – wysokich efektów kształcenia oraz systematyczna praca nad osiąganiem przez uczniów umiejętności kluczowych.  

• Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, praca z uczniem słabym i uczniem uzdolnionym. 

• Wdrożenie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej, wynikających z analizy wyników sprawdzianu z roku ubiegłego   

2. Zadania szczegółowe i harmonogram ich wykonywania: 

Lp. Zadania szczegółowe , sposoby realizacji Realizatorzy  Terminy 
1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów wg bieżących potrzeb i możliwości:  

• Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych. Praca z uczniem zdolnym pod kątem 
przygotowania do konkursów, turniejów i zawodów sportowych, 
 • Praca z uczniem zdolnym podczas zajęć lekcyjnych, stosowanie przez nauczycieli metod 
aktywizujących, 
 • Zachęcanie i motywowanie uczniów do poprawy wyników nauczania i udziału w konkursach, turniejach 
i zawodach sportowych (na szczeblu gminnym, powiatowym i nie tylko),  
• Organizowanie wycieczek przedmiotowych, poszerzanie wiadomości,  

Nauczyciele, 
wychowawcy 

Cały rok 



 
 

7 
 

• Udział w konkursach, turniejach, zawodach sportowych,  
• Współpraca z : 
 - zespołem „Bursztynki”, 
 - Kołem Gospodyń Wiejskich, 
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Mieroszynie, 
 - Fundacją Rozwoju Sportu,  
- innymi instytucjami, przyjaciółmi szkoły. 
 • Publikowanie informacji na gminnej i szkolnej stronie www – promocja sukcesów i osiągnięć uczniów 
 w szkole i środowisku lokalnym, 
 • Publikowanie artykułów w prasie lokalnej, 
 • Organizowanie szkolnych konkursów, 
 • Udział w szkolnych projektach edukacyjnych, akcjach, kampaniach, uroczystościach, 
 • Promocja talentów, zdolności, sukcesów podczas imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, 
 • Nagradzanie uczniów za sukcesy i osiągnięcia,  
• Opracowanie i realizacja Programu pracy z uczniem zdolnym, materiały z ORE,  
• Informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych,  
• Wybór odpowiedniego programu nauczania oraz podręcznika. 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce: 
 • Uaktualnienie wykazu uczniów w szkole z podziałem na trudności edukacyjne i ustalenie dla nich form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
 • Dokonywanie badania efektywności udzielanej pomocy,  
• Organizowanie zajęć wyrównawczych,  rewalidacyjnych, terapii logopedycznej  zgodnie  z zaleceniami 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  
• Współpraca zespołów nauczycielskich oraz pedagoga szkolnego w zakresie dostosowań edukacyjnych 
do możliwości ucznia,  
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku, zorganizowanie warsztatów  
• Monitorowanie stosowania przez nauczycieli zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń PPP,  
• Doskonalenie pracy z uczniami o SPE, poprzez m.in. indywidualizację nauczania, wprowadzanie 
zróżnicowanych pod kątem trudności zadań domowych,  
• Współpraca z rodzicami,  
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami, 
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej, 
• Informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych, 

 
Wychowawcy  
 
Zespół pod 
kierunkiem 
wychowawcy  
 
Nauczyciele, 
specjaliści  
 
Pedagog  
 
Wychowawcy  
 
 
 

 
wrzesień 2018 
 
 
cały rok 
  
na bieżąco  
 
wg potrzeb,  
II semestr  
cały rok  
 
cały rok  
 
cały rok 
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• Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, akcjach społecznych, przedstawieniach, uroczystościach, 
w kołach zainteresowań – rozbudzanie motywacji do pracy poprzez wiarę we własne możliwości, 
 • Monitorowanie wyników nauczania,  
• Opracowanie planów pracy dydaktycznej na zajęciach specjalistycznych przeznaczonych dla uczniów 
mających trudności w nauce, 
• Różnicowanie zadań i treści w zależności od możliwości dziecka (tok lekcji, prace domowe),  
• Stosowanie różnorodnych, ciekawych form pobudzających uczniów do aktywności,  
• Wypracowanie i stosowanie systemu nagród w celu zwiększania u uczniów motywacji do nauki, 
szczególnie w klasach młodszych, 
Zajęcia opiekuńcze /świetlicowe/ zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną 
atmosferę i bezpieczeństwo, 
• Zorganizowanie warsztatów dla rodziców – logopeda szkolny. 

 
 
Dyrektor  
 
Nauczyciele 
 
Nauczyciele zajęć  
 
 
 
 
Logopeda 

 
 
 
wrzesień 2018 
 
cały rok,  
 
 
 
 
 
Październik 
2018 

3. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu – poprawa wyników z roku ubiegłego:  
 Przeprowadzenie sprawdzianów diagnozujących  (tzw. „na wejście”  i ” wyjście” z języka 

polskiego, j. angielskiego, matematyki  dla uczniów  klas IV – VIII) 
 Próbne sprawdziany dla kl. VIII   
 kl. III –  sprawdzian  wiedzy   i umiejętności w zakresie wybranych treści podstawy programowej I 

etapu kształcenia 
  Analiza wyników sprawdzianów i testów. 
  Konsekwentne realizowanie jasno sprecyzowanych wniosków z badania umiejętności uczniów w 

poszczególnych klasach. Kontrola  (ewaluacja)  efektów podejmowanych działań 
  Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów (przestrzeganie systematyczności, rytmiczności i 

jawności oceniania). Stosowanie właściwych proporcji między ocenami z poszczególnych form 
aktywności uczniów  

  Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
  Pogłębianie przez nauczycieli umiejętności z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem poprzez 

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego 
 
 
• Organizowanie zajęć wyrównawczych,  
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji, 
• Zaplanowanie godzin w planach nauczania z poszczególnych przedmiotów na realizację zadań 

Nauczyciele  
Zespół oddziałowy 
 
 Wychowawca 
klasy 
  
Nauczyciele 
zgodnie z WSO  
 
Nauczyciele,  
 
Zespoły 
 Dyrektor 
 
 Pedagog  
 
 
 
Zespół 
 

Wrzesień 2018 
Czerwiec 2018 
listopad 2018 - 
styczeń 2019  
kwiecień 2019 
 
raporty  
 
na bieżąco  
 
 
 
Wrzesień 2018 
styczeń 2019  
 
 
 
cały rok 
 
wrzesień – 
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wynikających z wniosków po analizie sprawdzianów, 
 • Informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu nauczania, 
sposobach oceniania i sposobach poprawy ocen na wyższą,  
• Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami klas IV – VIII, dobra współpraca 
nauczycieli w zespołach oddziałowych  
• Wykorzystanie godzin dyrektorskich na dodatkowe lekcje:  1 godzina matematyki w klasie VIII, 1 
godzina języka polskiego w klasie VIII, 1 godzina edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, 1 godzina edukacji 
wczesnoszkolnej w klasie II. 
• Zorganizowanie warsztatów efektywnego uczenia się dla uczniów– wspomaganie uczniów w 
planowaniu i organizowaniu własnej nauki  
• Analiza sprawdzianów, wdrożenie wniosków na poszczególnych przedmiotach, zaplanowanie działań 
wyrównujących braki  
• Analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej z każdego przedmiotu oraz porównanie ich z 
wynikami testów. 
  • Współpraca z rodzicami – monitorowanie postępów w nauce, pedagogizacja rodziców. 

Zespół  
 
Nauczyciele 
przedmiotów  
 
Nauczyciele 
przedmiotów  
 
 
 
Wychowawca, n-le 

październik / po 
diagnozach/ 
cały rok 

4. Stosowanie nowoczesnych oraz skutecznych metod nauczania:  
• Uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie różnorodnych metod nauczania, 
 • Dostosowanie bazy dydaktycznej do realizacji nowej podstawy programowej, 
 • Efektywne wykorzystywanie dostępnych środków dydaktycznych, zakup nowych pomocy , 
 • Prowadzenie lekcji koleżeńskich i lekcji otwartych,  
• Ścisłe przestrzeganie kryteriów oceniania,  
• Nagradzanie uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia, np. : sportowe, za udział w konkursach,  
• Działalność promująca zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, zintegrowanie zajęć sportowych z innymi 
tematami wprowadzanymi przez nauczyciela,  
• Lepsze wykorzystanie zaplecza komputerowego szkoły w celu stosowania technologii informatycznej w 
pracy z uczniami, 
 • Stosowanie elementów  oceniania kształtującego na zajęciach lekcyjnych. 

Wszyscy 
nauczyciele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cały rok 

SPODZIEWANE EFEKTY: 
 

• Szkoła uzyskuje coraz lepsze wyniki na sprawdzianach, 
 • Wzrost atrakcyjności i efektywności zajęć lekcyjnych,  
• W procesie edukacyjnym nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do możliwości dziecka,  
• Wszyscy nauczyciele znają i stosują zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń PPP, 
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 • Szkoła jest przygotowana do udzielenia efektywnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej osobom wymagającym wsparcia,  
• Zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w imprezach, konkursach, zawodach, akcjach społecznych,  
• Stworzenie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym (Gmina i Miasto Puck),  
 • Wzrost motywacji uczniów do uczenia się oraz podejmowania pracy nad samym sobą.  
 

Plan wychowawczo – opiekuńczy 
 
 

1. Priorytety:  
 

1. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.  
2. Rozpoznawanie zagrożeń.  
3. Właściwe wyrażanie emocji i nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
 4. Kultura zdrowotna. 
 5. Rozwój zainteresowań, odkrywanie talentów i pasji. 
 6. Twórcza aktywność uczniów, podejmowanie inicjatyw uczniowskich. 
 7. Edukacja ekologiczna.  
8. Kształtowanie wartości patriotycznych. 
 

2. Zadania szczegółowe i harmonogram ich wykonywania: 
 

Lp. Zadania szczegółowe, sposób realizacji Realizatorzy Terminy 
1. Twórcza aktywność uczniów, podejmowanie inicjatyw:  

• Objęcie działalnością samorządową wszystkich uczniów, powierzanie określonych zadań i obowiązków 
poprzez: demokratyczny wybór samorządów klasowych (wyłonienie liderów klas, grup), demokratyczny 
wybór samorządu szkolnego, angażowanie uczniów w życie szkoły, środowiska, kraju poprzez 
organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły (różnorodne konkursy, uroczystości, przedstawienia), 
integracja zespołów klasowych poprzez gry i zabawy integracyjne, realizacja programów adaptacyjnych.  
• Praca SU szkoły, 
 • Wysłuchanie propozycji inicjatyw własnych podejmowanych przez SU  
Systematyczne działania profilaktyczno- opiekuńcze wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. 
  Wspieranie uczniów wybitnie zdolnych.  

 
Nauczyciele 
Wychowawcy  
 
 
 
 
Opiekun SU  
Nauczyciele 

 
wrzesień 2018 
cały rok  
na bieżąco  
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2. Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek. 
Organizacja  działań  propagujących pozytywne wzorce zachowania. 
Organizacja działań kształtujących postawy patriotyczne. 

Nauczyciele, 
wychowawcy 

Cały rok 

3.  Informowanie rodziców uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniach zachowania, o możliwości 
skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pucku. 
Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP oraz innych specjalistów. 
 

Nauczyciele, 
pedagog 

Cały rok 

4. Zapewnienie uczniom z problemami w nauce odpowiednich form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. Dokonanie efektywności udzielanej pomocy.  
Angażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, SKS i inne poprzez rzetelną informację 
zamieszczoną w miejscach widocznych dla uczniów (tablice ogłoszeń), a także zachętę, rozmowy 
wychowawcy z uczniami i rodzicami. 
Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków programowych i likwidowania zaburzeń 
rozwojowych: 
- zajęcia wyrównawcze 
- zajęcia logopedyczne. 

Nauczyciele, 
Pedagog, 
 Logopeda ,  
Wychowawcy 

cały rok  
maj – czerwiec 
2019 

5. Bezpieczeństwo w życiu codziennym. Badanie stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie 
szkoły. 

 Pełnienie dyżurów nauczycielskich i  uczniowskich – zgodnie z harmonogramem, 
 Eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów, wzmacnianie zachowań pożądanych, 

pozytywnych, akceptowanych społecznie, 
 Przeprowadzenie próbnego alarmu w szkole, 
 •Udział w Programie Profilaktycznym Komendy Powiatowej Policji w Pucku, wręczenie „Elementarzy 

Bezpieczeństwa” uczniom klasy I,   
• Akcja „Czuję się bezpieczny” – „Ratujemy i uczymy się ratować”- akcja udzielania pierwszej pomocy, 
 • „ Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu”- przedstawienia profilaktyczne dla uczniów klas IV –VI, 
konkurs plastyczny, „Zabawa w Bezpieczny Internet”, zachęcanie uczniów i rodziców do korzystania z 
multimediów – stron typu: www.superkid.pl, www.pisupisu.pl, www.matzoo.pl, 
www.epodręczniki.pl.  
 – na zajęciach komputerowych w klasach I – III (sieciaki.pl., necio.pl)  
• Udział w programie „Bezpieczna szkoła” – podjęcie szeregu działań wg harmonogramu,  
• Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, na terenie szkoły, w drodze do domu – pogadanki, 
 • Realizacja programu,, Klub Bezpiecznego Puchatka”,  

Mgr D.Pomorski  
 
Nauczyciele  
 
 
mgr D.Pomorski  
 
mgr Ewa Wujke 
Nauczyciele  
M.Wesołowski  
 
 
 
Nauczyciele 
 
 

po I i II 
semestrze  
cały rok 
 
 
 
w ciągu roku  
 
 
 
 
 
 
wg 
harmonogramu  
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 Udział w akcji organizowanej przez PZU ,,Odblaski”, 
• Przygotowanie przedstawienia i przeprowadzenie konkursu dla klasy I ,,Bezpiecznie do szkoły”, 
 • Poznanie ważnych sygnałów alarmowych. 

6. Wszechstronna diagnoza problemów uczniów (rodzinnych, intelektualnych, emocjonalnych i 
zdrowotnych) np. poprzez badania oraz indywidualne rozmowy. 
 Prowadzenie warsztatów pedagogicznych. 

Pedagog, 
wychowawcy 
 

Cały rok, 
wrzesień 2018 
Listopad 2018 

7. Zapewnienie uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole optymalnych warunków adaptacji do 
nowej sytuacji; opracowanie programów – kl. I i IV 

Wychowawca kl. I 
i IV 

Wrzesień 2018 

8. Stała współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym.  
Stała współpraca pedagoga z Ośrodkiem Psychoterapii w Gdyni, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Pucku, Sanepidem w Pucku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zorganizowanie warsztatów. 

Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele  

Cały rok 

9. Kształtowanie i uzyskiwanie pożądanych postaw u uczniów: dbałości o zdrowie, uczciwości, 
odpowiedzialności, szacunku do innych ludzi, postawy obywatelskiej, pracy zespołowej, poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu. Udział uczniów w prelekcjach, pogadankach, prezentacjach, 
warsztatach, programach profilaktycznych, projektach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych, 
konkursach, spektaklach, przedstawieniach, wycieczkach, akcjach społecznych. Uświadomienie 
egzystencji osób chorych i niepełnosprawnych –poszanowanie ich potrzeb .                                                        
Akcje charytatywne:  
-Zbiórka Koła Wolontariatu na leczenie dla Ani Reska- pieniądze zostaną zebrane oraz przelane na 
oficjalne konto Ani na https://pomagam.pl/e2y8z3g3, 
-Zbiórka Karmy i darów  dla zwierząt dla schroniska w Dąbrówce,  
- Dzień Tosta –akcja koła Wolontariatu na potrzeby Hospicjum  w Pucku, 
-współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Pucku, 
-Udział w akcji ,,Szlachetna Paczka”. 

Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele  

Cały rok 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień 2018 

10. Rozwój zainteresowań, odkrywanie talentów i pasji. 
 • Udział w uroczystościach klasowych szkolnych zgodnie z harmonogramem imprez. 
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych:  
 • Aktywny udział w przeglądach i konkursach. 
-udział w konkursie edukacyjnym ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, 
 • Organizowanie wystaw prac plastycznych i technicznych uczniów. 
 • Promowanie czytelnictwa /akcja głośnego czytania, bajki profilaktyczne, wystawy książek, gazetki/.  
•Spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 

Cały rok wg 
harmonogramu 
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• Żywa lekcja historii.  
• Aktywny udział uczniów w życiu klasy i szkoły, wykazywanie się własną inicjatywą. 

  
 
 

11. Rozpoznawanie zagrożeń.  
Właściwe wyrażanie emocji i nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

 Monitoring obecności. 
 Monitoring postępu uczniów, organizacja pomocy. 
 Ustalenie czytelnych zasad w relacjach uczeń – nauczyciel. 
 Konsekwentne egzekwowanie od uczniów ustalonych terminów i stopnia wykonanych zadań. 
 Ustalenie praw i obowiązków istniejących w klasie i szkole, przybliżenie regulaminów szkolnych, 

udział SU w pracach nad zmianami. 
 Dbanie o czystość sal lekcyjnych, szkoły i otoczenia, organizowanie kącików zieleni, 

przygotowanie gazetek klasowych, kontrola sprzętu. 
 
• „Dzień Bezpiecznego Internetu”  
-Zwracanie uwagi na zachowanie uczniów /na bieżąco/. 
- Pogadanki na temat :” Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka „ 
„Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka „, „Wpływ narkotyków   i dopalaczy na zdrowie człowieka”. 

 zorganizowanie Szkolnych Dni Profilaktyki dla całej społeczności szkolnej 
 

Dyrektor  
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
Wychowawcy  
 
 
  
mgr Maciej 
Wesołowski 
Nauczyciele 
Pedagog  
Nauczyciele 
 
 
 

wrzesień 2018  
 
cały rok 
 
 
 
 wrzesień 2018 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
wg planu pracy 
na bieżąco 

12. Kultura zdrowotna.  
• przeprowadzanie zajęć : „Smaczne, ale niekoniecznie zdrowe”  - na co zwracać uwagę, wybierając 
produkty spożywcze, jakie dodatki są zdrowe, a jakich należy unikać, jak odczytywać etykiety produktów, 
• „Trzymaj się prosto” – korygowanie i kompensowanie wad postawy u dzieci. 
 • organizacja „Dnia Prozdrowotnego” – realizacja programów profilaktycznych: „Trzymaj formę”,  
•  wyrabianie u uczniów nawyku prawidłowej postawy ciała, wdrożenie do rekreacji ruchowej, wskazówki 
profilaktyczne 
 • zajęcia sportowe – konkursy  
• spotkanie z pielęgniarkami Przychodni w Strzelnie – profilaktyka 
 • zorganizowanie konkursu „Wiem, co jem”  
• udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych  

 
Wychowawcy klas 
IV – VII 
Nauczyciel wf-u / 
w ramach 
programu  
 
 
Pedagog  
 
Nauczyciele I-III  

 
październik 
2018  
kwiecień 2019  
 
cały rok 
 
  
 
 
Październik 
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• udział w programie ,,Ekipa Chrumasa gotuje” 
• wycieczki rowerowe pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 
• zorganizowanie Dnia Dziecka „na sportowo”  
• gazetki w klasach pod hasłem „Zdrowie naszym największym skarbem”  
•cykliczne spotkania ze sportowcami ,,Sportowe piątki”  
• udział w programie,, Owoce i warzywa w szkole”.  
• udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, programach sportowych , wyjazdy na basen. 
 

 
Wychowawcy 
Wychowawcy 
Wychowawcy 
Pedagog 
  
Wychowawcy 
 N-l wf 

2018 
 
Czerwiec 2019 
 
  
  

13. Edukacja ekologiczna.  
• włączenie się do akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018” posprzątanie okolicy i terenu szkoły, 
przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. VIII, 
• prezentacja o żywności ekologicznej – w wykonaniu uczniów klasy III, 
• zorganizowanie Dnia Wiosny – wiosenny pokaz mody ekologicznej i fryzur, topienie Marzanny , 
prezentacja geograficzna o barwach Ziemi (spotkanie z podróżnikiem ), 
 • obchody Światowego Dnia Ziemi – zorganizowanie kampanii propagującej ochronę przyrody, 
• wystawy, konkursy i prace plastyczne dotyczące ekologii , 
• realizacja bloku „Przyroda mojego regionu” – poznawanie flory i fauny, ptactwa i rezerwatów przyrody, 
• realizowanie tematów ekologicznych na zajęciach . 

 
 
Wychowawcy klas  
 
 

 
  
  
 
wg 
harmonogramu 

14. Kształtowanie wartości patriotycznych. 
 Konkurs historyczny ,,Drogi do niepodległości",  
 Konkurs na plakat ,, 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości", 

• przygotowanie gazetki, uroczyste śpiewanie hymnu państwowego przez wszystkich uczniów szkoły, 
pamiątkowe zdjęcie na boisku szkolnym,      
• udział pocztu sztandarowego szkoły w Gminnych Obchodach   Święta Niepodległości w Zdradzie, 

 zajęcia przeprowadzone przez uczniów klas VII – VIII na temat polskich symboli narodowych, 
 konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej dla uczniów klas VI – VIII. 
 
 

Nauczyciele Wrzesień-
Listopad 2018 

SPODZIEWANE EFEKTY: 
• Uczeń dobrze radzi sobie z sukcesem i porażką.  
• Uczeń aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym, wyraża swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy. 
 • Uczeń czuje się bezpieczny i dba o bezpieczeństwo swoje i innych.  
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• Uczeń dba o swoje zdrowie.  
 • Uczeń dostrzega piękno przyrody i dba o nią. 
 • Uczeń wykazuje inicjatywę pracując na rzecz klasy i szkoły.  
• Uczeń chętnie bierze udział w projektach, akcjach społecznych i charytatywnych, sam je inicjuje.  
• Uczeń zna programy profilaktyczne, które realizuje szkoła i bierze czynny udział w ich realizacji. 
 • Uczeń chętnie bierze udział w zawodach sportowych.  
• Uczeń odkrywa swoje pasje i zainteresowania.  

 Uczeń poznaje historię Polski. 
 

1. Priorytety: 
 

I. Przeciwdziałanie agresji i przemocy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów. 
II.  Propagowanie zdrowego stylu życia.  
III. Zapobieganie różnym formom uzależnień. 
IV.  Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wspieranie uczniów w przezwyciężaniu trudności i motywowanie do pracy. 
V.  Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole. 
 

2. Zadania szczegółowe i harmonogram ich wykonywania: 
 

 
Lp. 

Zadania Formy działań Realizatorzy Terminy 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 
1. Bezpieczeństwo w świetle przepisów 

prawa szkolnego 
• opracowanie Planu działań wychowawczo- profilaktycznych w 
roku szkolnym 2018/2019  
• opracowanie harmonogramu realizacji planu działań 
profilaktycznych 
 • zapoznanie uczniów z przepisami BHP w szkole i poza nią, 
regulaminami pracowni, regulaminem sali gimnastycznej i boiska 
szkolnego 
• przeprowadzanie próbnego alarmu na wypadek pożaru w 
szkole: pogadanki na temat drogi ewakuacyjnej i zachowania się 

• nauczyciele, 
pedagog 
 
 
 • wychowawcy, 
dyrektor 
• dyrektor, 
Społeczny 
Inspektor Pracy 

wrzesień 2018 
 
 
 
 
 
Wrzesień 2018 
w ciągu roku 
szkolnego 



 
 

16 
 

na wypadek pożaru 
  • aktualizacja Statutu Szkoły pod kątem bezpieczeństwa  
• sporządzenie Rejestru Ryzyk w szkole  
• zapoznanie z regulaminem wycieczek 

 • Komisja ds. 
Statutu Szkoły 
 • Zespół ds. 
oceny i analizy 
ryzyka  
• wychowawcy 

 
 
 
wrzesień 
 

2. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią • blok programowy w klasach I-III  
• prowadzenie monitoringu w szkole poprzez dyżury podczas 
przerw i kontrolę pomieszczeń w ramach dyżurów 
nauczycielskich 
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad 
bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw, zajęć 
pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i ze szkoły – pogadanki na 
zajęciach z wychowawcą, zajęcia integracyjne z udziałem 
pedagoga szkoły  
• rozpoznawanie negatywnych zjawisk w obszarze 
bezpieczeństwa za pomocą ankiet:  
• edukacja medialna - „Bezpieczeństwo w sieci” - Program dla 
uczniów klas I- VI „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje oraz 
zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu  
• edukacja komunikacyjna - przygotowanie do egzaminu i 
zdobycie karty rowerowej (Miasteczko Rowerowe w Pucku) 
• realizacja programu Prewencyjnego „Klub Bezpiecznego 
Puchatka” 
 • przyłączenie się do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”  
 • wycieczki ulicami miasta w celu nabywania umiejętności 
praktycznych i omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach i ulicach – spotkanie z policjantem, prezentacja 
multimedialna, obejrzenie filmu poglądowego, zamieszczenie 
przydatnych informacji na stronie internetowej w zakładce – dla 
ucznia 
 • realizacja szkolnego programu edukacyjnego „Bezpieczna 
szkoła”  

• n- le edukacji 
wczesnoszkolnej  
• nauczyciele 
 • nauczyciele ,  
 
pedagog 
 • nauczyciel – 
koordynator, 
pedagog  
 
 
• nauczyciel 
informatyki 
 
nauczyciel 
techniki  
• nauczyciel kl.1 
 • wychowawcy 
klas  
• wychowawcy, 
nauczyciel – 
koordynator 
 • wychowawcy 
 • nauczyciel – 
koordynator, 
pedagog, 
Społeczny 

w ciągu roku 
szkolnego 
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 • „Pierwsza pomoc”- elementy programu „Ratujemy uczymy 
ratować” - zapoznanie z zasadami pomocy przedlekarskiej 
(pakiety edukacyjne „Ratujemy, uczymy ratować” dla klas I-III)  
 • poznanie zasad zachowania się w przypadku wypadku na 
drodze, kontaktu z agresywnym zwierzęciem – kontynuacja 
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mieroszynie  
 • edukacja informacyjna „Bezpieczeństwo w czasie wolnym od 
nauki szkolnej” – Bezpieczne ferie i wakacje” – pogadanki, 
prezentacje 
 • edukacja medialna - uwrażliwienie dzieci na kontakty z 
osobami obcymi w domu, na ulicy, podwórku i poprzez Internet 
(na zajęciach komputerowych, zajęciach z wychowawcą), 
• wznowienie działalności Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w 
ramach programu: „Bezpieczeństwo dla wszystkich” 
 • gry i zabawy na przerwach rozładowujące napięcie i 
integrujące uczniów 

Inspektor Pracy, 
wychowawcy 
 • wychowawcy  
• nauczyciel – 
koordynator 
 
 
 • wychowawcy , 
nauczyciel 
informatyki 
•nauczyciel – 
koordynator 
 • nauczyciel - 
informatyki  
• nauczyciele 
dyżurujący 

3. Rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych i psychospołecznych 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości  
– „Jak odnaleźć się w grupie – moje pierwsze dni w szkole”:  
- edukacja  wczesnoszkolna  klasa I 
 – zajęcia z wychowawcą - zajęcia z wychowawcą w klasie I i IV 
(realizacja treści programu adaptacyjnego)  
- zorganizowanie Jasełek dla Domu Pomocy Społecznej w Pucku 
- kontynuacja organizowania kolejnych edycji Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy  
- akcja charytatywna: „Gwiazdka dla Oliwki” szlachetna paczka 
 - zorganizowanie Światowego Dnia Wolontariatu 
 • promowanie zachowań społecznie pozytywnych na forum 
klasy i szkoły (pozytywna ocena z zachowania, pochwały, 
nagrody, informowanie rodziców) 

 Zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów na 
stronie internetowej szkoły, prezentacja prac uczniów 
i/lub ich nazwisk na tablicach informacyjnych, promocja 
laureatów na apelach szkolnych. 

• nauczyciele  
• wychowawcy  
  
 
• pedagog  
Op. Koła  
Teatralnego  
• dyrekcja szkoły 
• nauczyciele  
• wychowawcy 
 
 
 
 
 
 • SU 

w ciągu roku 
szkolnego 
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  Nauka hymnu szkoły, konkurs o patronie szkoły, 
poznanie historii szkoły, udział uczniów w 
uroczystościach szkolnych. 

• rozwój u uczniów talentów, pasji i zainteresowań - działania 
szkoły w tym kierunku 

4. Promowanie zdrowego stylu życia w 
sferze psychiczno-fizycznej oraz 
prawidłowego odżywiania w domu i w 
szkole 

• blok programowy w klasach I-III,  
• zachęcanie uczniów do udziału w akcjach profilaktycznych, 
programach rządowych, programach ogólnopolskich oraz 
kampaniach: „Trzymaj formę” , „Szklanka mleka” „Owoce i 
warzywa w szkole” „Nie pal przy mnie proszę”, 
• edukacja i profilaktyka na wypadek występowania chorób 
sezonowych lub zakaźnych,  

 edukacja i kształtowanie właściwych nawyków 
higieniczno – zdrowotnych, 

• działania w ramach programu „Trzymaj formę”, 
 • udział w zajęciach wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych , 
 • pogadanki, godzina z wychowawcą, zajęcia z wychowawcą,  
 • plakaty i gazetki tematyczne, 
 • konkursy i akcje promujące zdrowie. 

• wychowawcy 
 • nauczyciele 
przedmiotów 
 • pedagog 
szkolny  
• koordynatorzy 
programów  
• Pedagog 
szkolny  
• Sanepid 
 • Koordynator 
programu 
„Trzymaj formę” 
• n-l wf  
• n-l wf  
• wychowawcy, 
n-le 

w ciągu roku 
szkolnego 

5. Profilaktyka uzależnień • blok programowy w klasach I – III,  
• edukacja na temat: „Substancje uzależniające. Szkodliwość i 
skutki uboczne używania środków uzależniających, środków 
chemicznych, lekarstw, środków ochrony roślin, napojów 
energetyzujących”, 
 • zajęcia z wychowawcą, pedagogiem na temat szkodliwości 
działania alkoholu, nikotyny i narkotyków (w ramach programów 
profilaktycznych),  
• edukacja na temat dokonywania właściwego wyboru i 
konsekwencji ryzykownych zachowań (warsztaty pedagogiczne, 
zajęcia z wychowawcą), 

• nauczyciele 
 kl. I-III 
• wychowawcy  
• pedagog 
szkolny 
 • koordynatorzy 
programów 
profilaktycznych  
• Sanepid 

w ciągu roku 
szkolnego 
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• pogadanki, filmy, spektakle, gazetki, kampanie profilaktyczne,  
• zajęcia z pedagogiem szkolnym, 
 • pomoc dzieciom z symptomami różnych uzależnień, 
• badania ankietowe. 

6.  • blok programowy w klasach I – III,  
• wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania 
przyjętych przez społeczeństwo w miejscach publicznych, w 
środowisku rodzinnym i rówieśniczym (zajęcia z wychowawcą,), 
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i 
społeczne (zajęcia z wychowawcą, z kuratorem sądowym), 
 • reagowanie na przemoc wobec dzieci oraz zwiększenie 
świadomości rodziców - kampania informacyjna dla rodziców 
„Zła tradycja” Fundacji Dzieci Niczyje, 
 • realizacja działań „Szkoła bez przemocy”- kibicowanie fair – 
play,  
 • reagowanie na konflikty i przemoc między uczniami; pomoc w 
ich rozwiązywaniu oraz radzenie sobie z własnymi negatywnymi 
emocjami: - pogadanki, prelekcje, dyskusje - skrzynka pomysłów i 
problemów ucznia - projekcja filmów - przedstawienia 
profilaktyczne - warsztaty psychoterapeutyczne z uczniami pt. 
dziecięcy telefon zaufania. 

• nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
• wychowawcy  
• pedagog 
szkolny  
• koordynator 
programu  
  

W ciągu roku 
szkolnego 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 
1. Informowanie rodziców o pracy szkoły i 

funkcjonowaniu dziecka w szkole 
• zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Ocenianiem 
wewnątrzszkolnym, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym 
Szkoły, Planem działań wychowawczych, , Planem działań 
profilaktycznych, Rocznym Programem Rozwoju Szkoły, 
Koncepcją Pracy Szkoły, Planem Nadzoru Pedagogicznego, 
• zorganizowanie spotkań z rodzicami(wywiadówki),  
• konsultacje z pedagogiem szkolnym,  
 • prowadzenie na bieżąco strony internetowej szkoły (zakładka: 
Dla Rodziców),  
 • informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach 
z rodzicami, 

dyrektor szkoły 
 • wychowawcy 
 • rodzice 

wrzesień  
w ciągu roku 
szkolnego  
wg 
harmonogramu 
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 • indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i 
nauczycielami, 

2. Współpraca z rodzicami. • włączenie rodziców do realizacji zadań i organizacji imprez 
szkolnych 
 • praca Rodziców na rzecz środowiska szkolnego  
 • systematyczna kampania społeczna skierowana do rodziców: 
„Pomyśl zanim wrzucisz” Fundacji Dzieci Niczyje ( cel: zwrócenie 
uwagi rodziców na problem prywatności dzieci w Internecie i 
bezrefleksyjnego publikowania ich zdjęć w sieci) 
 • współpraca z Radą Rodziców (m. in. pomoc przy organizacji 
kiermaszu świątecznego, balu karnawałowego, festynu 
szkolnego) 

 Systematyczne działania pedagogizujące i wspomagające 
rodziców. 

 

• dyrektor szkoły 
wicedyrektor 
 • wychowawcy  
• nauczyciele  
• rodzice 

w ciągu roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI 
1. Propagowanie kursów, szkoleń i 

warsztatów 
• informowanie o kursach, szkoleniach dotyczących profilaktyki i 
wychowania 

• lider WDN  
• dyrektor szkoły 
wicedyrektor 

 

2. Współpraca ze specjalistami oraz 
instytucjami współpracującymi ze 
szkołą. 

• spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej,  
• spotkania ze specjalistami dotyczące chorób i higieny naszego 
ciała i umysłu 

• lider WDN  
• pedagog 
szkolny 

 

3. Propagowanie i udostępnianie 
literatury dotyczącej profilaktyki 
uzależnień w bibliotece szkolnej 

• gromadzenie książek, broszur dotyczących profilaktyki 
uzależnień 
 • udostępnienie scenariuszy i fachowej literatury 

• biblioteka 
szkolna  
• nauczyciele 

 

 
SPODZIEWANE EFEKTY:  
• Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. 
 • Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę. 
 • Opieka nad uczniami podczas przerw między zajęciami jest wystarczająca.  
• Uczniowie znają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią i ich przestrzegają. 
 • Uczeń utożsamia się ze środowiskiem szkolnym i odczuwa korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia. 
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 • Uczeń zna i respektuje szkolne zasady zachowania. 
 

 

Przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 14.09.2018r. 

Roczny Plan Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie na rok szkolny 2018/2019 został zatwierdzony do realizacji - Uchwałą nr 10/14/09/2018    

  

 

 


