
 

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 2022/2023 

Podstawa prawna:  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2. 

 

Źródła programowania rozwoju szkoły:  

 

- przepisy prawa  

- kierunki rozwoju oświaty w roku szkolnym 2022/2023, priorytety pracy szkoły  

- wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły  

- wyniki sprawdzianu zewnętrznego, testów kompetencji 

Realizacja priorytetów szkoły:  

ZADANIE  SPOSÓB REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI  TERMIN 

REALIZA

CJI  

1.W szkole prowadzi 

się zajęcia rozwijające 

zainteresowania i 

zdolności uczniów, 

systematycznie wspiera 

się uczniów 

wymagających pomocy 
 

a) Zajęcia pozalekcyjne  

b) Praca z uczniem podczas lekcji  

c) przedmiotowy system oceniania oceniający 

indywidualne możliwości ucznia i motywujący 

do pracy 

d) wprowadzanie elementów oceniania 

kształtującego podczas zajęć  

e) prezentacja osiągnięć przed rodzicami i 

społecznością szkolną  

f) szkoła prowadzi  nauczanie włączające  

g) szkolenie nauczycieli w ramach WDN-u  

Wychowawcy klas, nauczyciele,   Cały rok 

szkolny  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_70_u_1_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_80_u_2_p_4_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_82_u_2_p_0_l_0_i_0


2. Nauczyciele swoimi 

działaniami stwarzają 

klimat służący uczeniu 

się i podejmowaniu 

współpracy między 

uczniami, nauczycielami,  

rodzicami 

 

a) organizacja konkursów szkolnych, 

przygotowywanie do konkursów pozaszkolnych 

b) tworzenie warunków do rozwoju talentów, 

budzenia zainteresowań i kultywowania pasji,  

c) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi 

oraz atrakcyjnych wycieczek krajoznawczo- 

turystycznych  

d) różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się / 

nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy 

z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę 

swoich możliwości. 

e) wspólne  z rodzicami organizowanie 

przedsięwzięć służących szkole 

f) zaangażowanie uczniów  w proces decyzyjny na 

temat tego, czego i jak się uczymy ( nacobezu) 

g) organizacja środowiska szkolnego  atrakcyjnego 

dla ucznia 

h) stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz 

wykorzystanie TIK podczas zajęć 

i) stosowanie informacji zwrotnej, łączonej z celami 

i kryteriami 

j) kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się 

k) wykorzystywanie iDziennika do komunikacji z 

rodzicami 

l) analizowanie wyników sprawdzianów 

n) odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych przez uczniów 

o) organizowanie doradztwa zawodowego 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

 
 

 



Zarządzanie i organizacja  
 

ZADANIE  SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

REALIZA

CJI 

1. Wdrażanie 

działań 

zapewniających 

jakościowy 

rozwój szkoły  

a) Opracowanie rocznego programu pracy szkoły  Dyrektor  

 

IX 2022 

b) Bieżąca i końcowa ocena sposobu realizacji 

zadań szkoły  

Dyrektor  

 

II 2023 

VI  2023 

c) Monitorowanie pracy szkoły Dyrektor  

wszyscy nauczyciele 

IX 2022 - VI 

2023  

d) ustalenie kierunku koniecznych zmian oraz ich 

uwzględnienie w programie rozwoju szkoły na 

rok szkolny 2023/2024 

wszyscy nauczyciele VI 2023 

 

2. Badanie 

zainteresowania 

uczniów oraz 

rodziców ofertą 

edukacyjną 

szkoły  

a) Wybór nowego prezydium Rady Rodziców  Dyrektor, przedstawiciel Rady 

Rodziców  

IX 2022 

b) Spotkania z Radą Rodziców w celu ustalenia 

wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, 

wychowawczo-opiekuńczym i gospodarczym  

Dyrektor, przedstawiciel Rady 

Rodziców  

Co dwa 

miesiące 

lub w razie 

potrzeby 

c) Spotkania rodziców z pedagogiem,  

psychologiem, pedagogiem specjalnym 

Psycholog,  pedagog  szkolny, 

pedagog specjalny lub pracownik 

MPP-P 

Cały rok 

 

d) Wybory  opiekuna Samorządu Uczniowskiego  i 

Rady SU 

Wychowawcy klas, opiekun SU  X – XI 2022 



e) Propozycje uczniów  na tematy godzin 

wychowawczych 

Wychowawcy klas  IX 2022 

3. Promocja szkoły  

w środowisku 

lokalnym  

a) Zorganizowanie Dni Otwartych  

dla przyszłych uczniów klas I oraz ich rodziców, 

prowadzenie zajęć „Piątki w 4”  

Nauczyciele  XI 2022 – IV 

2023 

b) Promowanie szkoły poprzez bieżące aktualizacje 

szkolnych stron internetowych, prowadzenie FB  

Nauczyciele  

p. J, Guzik 

p. B. Banaś  

2022/2023 

c) Organizacja dyskotek szkolnych, balu 

karnawałowego, festynu, andrzejek  przy 

współudziale Rady Rodziców  

Opiekun SU kl. IV- VIII,  

wychowawcy klas,  

rodzice  

2022/2023 

d) Realizacja kalendarza uroczystości  

i imprez szkolnych  

Nauczyciele według przydziału  

i harmonogramu  

2022/2023 

e) Zorganizowanie wystaw prezentujących dorobek 

uczniów oraz ich pasje kolekcjonerskie i 

zainteresowania  

Wychowawcy klas,  

nauczyciele 

2022/2023 

f) Organizacja wycieczek klasowych  

i wyjść o charakterze kulturalnym (kino, teatr, 

wystawy, muzea)  

 

Wychowawcy klas,  

rodzice  

2022/2023 

g) Udział w imprezach lokalnych, konkursach i 

festynach  
  Wychowawcy klas,  

rodzice,  

nauczyciele według przydziału  

 

2022/2023 

h) Udział w projektach organizacji pozarządowych 

4. Pozyskiwanie 

sojuszników 

wspierających 

działalność 

szkoły  

a) Zapewnianie środków finansowych  

na pomoc finansową dla  rodziców uczniów  

w dożywianiu dzieci, zakupie podręczników, 

niezbędnych przyborów oraz wyjazdach na 

wycieczki  

Dyrektor  

Rada Rodziców 

Cały rok 

szkolny  



1. Kształtowanie 

potencjału 

kadrowego  

a) Analiza stanu zatrudnienia(zastępstwa) i potrzeb 

w tym zakresie zgodnie z kwalifikacjami  

i doświadczeniem nauczycieli  

Dyrektor, 

 kadrowa szkoły, 

p. J. Guzik  

Cały rok 

szkolny 

b) Udział nauczycieli w studiach podyplomowych, 

warsztatach szkoleniowych, kursach 

kwalifikacyjnych prowadzonych przez uczelnie 

wyższe, pracowników PPP, PCEN-u oraz inne 

ośrodki kształcenia nauczycieli,  udział 

nauczycieli w WDN  

Dyrektor  Cały rok 

szkolny 

c) Opieka nad nauczycielami stażystami Wicedyrektor, nauczyciele, 

opiekunowie stażu  

Cały rok 

szkolny  

d) Praca w zespołach przedmiotowych:  

- zespół humanistyczny  

- zespół matematyczno - przyrodniczy  

- zespół kształcenia zintegrowanego  

Liderzy zespołów przedmiotowych  Cały rok 

szkolny  

2. Dbałość o 

warunki 

lokalowe i 

dydaktyczne 

szkoły  

a) Zabezpieczenie szkoły w materiały pomocnicze i 

środki dydaktyczne  

Dyrekcja Cały rok 

szkolny  

b) Zaplanowanie dostępu młodzieży do obiektów 

sportowych (sala gimnastyczna, boisko) 

będących w dyspozycji szkoły  

Dyrekcja, nauczyciele odpowiedzialni  Cały rok 

szkolny  

c) Dobór sal lekcyjnych na zajęcia edukacyjne 

zgodne z wiekiem uczniów  

Dyrekcja  Cały rok 

szkolny  

d) Pozyskiwanie środków na bieżące potrzeby 

szkoły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali 

gimnastycznej, jadalni  

Dyrektor  Cały rok 

szkolny  

e) Uaktualnienie zasobów biblioteki szkolnej  Dyrektor, opiekun biblioteki szkolnej  Cały rok 

szkolny  

3. Tworzenie 

bezpiecznego i 

przyjaznego 

a) Poprawa stanu bezpieczeństwa podczas przerw 

śródlekcyjnych poprzez rzetelne pełnienie 

dyżurów nauczycielskich  

Dyrekcja, nauczyciele dyżurujący  Cały rok 

szkolny  



środowiska 

szkolnego  

b) dbanie o dyscyplinę w czasie lekcji, przerw oraz 

wyjść poza budynek szkoły  

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele Cały rok 

szkolny  

c) Organizacja apeli o charakterze informacyjno -

porządkowym oraz okolicznościowych 

akademii, systematyczne zwracanie uwagi na 

odpowiedni strój podczas tych uroczystości 

Dyrekcja, wychowawcy Cały rok 

szkolny  

d) Systematyczne kształcenie umiejętności 

bezpiecznego zachowania uczniów podczas 

przerw  

Wychowawcy klas, nauczyciele 

dyżurujący  

Cały rok 

szkolny  

e) Zapoznanie uczniów z regulaminem w 

pracowniach, sali gimnastycznej, świetlicy 

szkolnej, jadalni, bibliotece, boisk  

Opiekunowie poszczególnych 

pomieszczeń, wychowawcy, 

nauczyciele W-F  

IX 2022 

f) Przeglądy pomieszczeń szkoły  Dyrektor  Cały rok 

szkolny  

g) Opracowanie grafiku dyżurów nauczycieli 

podczas przerw  

p. P.Gorczyca 

p. J. Prętnik 

IX 2022, 

po zmianach  

w planie  

h) Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową  p. J. Guzik  IX 2022 

V, VI 2023 

i) Spotkania z pracownikami policji, straży pożarnej  Wychowawcy klas 0-III, pedagog 

szkolny  

Cały rok 

szkolny  

i) Realizacja edukacji prozdrowotnej  Wychowawcy klas, koordynator 

edukacji prozdrowotnej p. E. 

Macierzyńska, psycholog 

Cały rok 

szkolny  

j)Realizacja projektów zewnętrznych  Nauczyciele przedmiotów, pedagog 

szkolny  

Cały rok 

szkolny  

4. Informatyzacja 

procesu 

a) Doskonalenie obiegu dokumentacji szkolnej  Dyrektor Szkoły, sekretariat, 

iDziennik 

Cały rok 

szkolny  



edukacyjnego  b) Stosowanie technologii informatycznej i 

komunikacyjnej  

Nauczyciele, wychowawcy klas  Cały rok 

szkolny  

c) Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego 

programami multimedialnymi  

Nauczyciele przedmiotów  Cały rok 

szkolny  

d)Wykorzystywanie sprzętu audiowizualnego w 

procesie edukacyjnym  

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

e) Wykorzystanie w codzie nnej pracy zasobów 

Laboratorium przyszłości  

 

 Kształcenie 
 

 

ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Zapewnienie 

odpowiedniego 

procesu kształcenia 

dzieciom o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

a) Realizacja zajęć:  

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem z PPP o 

potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność  

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

- zajęcia zespołów dydaktyczno - wyrównawczych  

- logopedia 

- koła przedmiotowe  

 

Dyrektor,  

nauczyciele 

przedmiotów, 

logopeda, pedagog, 

psycholog 

Cały rok szkolny  

2. Zapewnienie 

nowoczesnej, 

wszechstronnej oferty 

edukacyjnej  

a) Dobór programów i planów nauczania dostosowanych do 

potrzeb i możliwości uczniów, szczególnie kształcenie 

logicznego myślenia 

Dyrekcja, nauczyciele  Cały rok szkolny  

b) Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod 

pracy rozwijających kreatywność uczniów; prowadzenie 

innowacji 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 



  c) realizacja podjętych przedsięwzięć rozwijających 

zainteresowania dzieci; realizacja projektów i programów:  

„Ortograffiti”,  „Jak nie czytam, jak czytam”, „Owoce i mleko w 

szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Bywaj w galerii”, Nowe 

horyzonty edukacji filmowej, „Lepsza szkoła” program „Serce i 

pomoc’’, projekt- Fundusze norweskie dla Krosna „Kreujemy+ 

Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ 

Odmieniamy =Krosno 

Dyrekcja,  

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy klas,  

Cały rok szkolny  

d) Praca na rzecz ucznia zdolnego- działalność kół 

przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, stosowanie 

różnorodnych form i metod pracy z uczniem 

umożliwiających rozwój w kierunku jego zainteresowań, 

przygotowanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, olimpiadach i zawodach na szczeblu 

miasta, gminy, województwa, kraju, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na konkursy organizowane przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

Nauczyciele  Cały rok szkolny  

e) Praca na rzecz ucznia mającego trudności w nauce- zajęcia 

pozalekcyjne w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 

szkolny  

f) Udział uczniów w przedsięwzięciach kulturalno – 

edukacyjnych np. w wycieczkach edukacyjnych 

poszerzających edukację patriotyczną, nauczanie historii 

oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. 

Dyrekcja szkoły, 

wszyscy nauczyciele  

Cały rok 

szkolny  

3. Podnoszenie jakości 

kształcenia 

 

a) Wykorzystanie wyników sprawdzianów, analiz wyników 

egzaminów próbnych oraz wyników egzaminów 

ósmoklasisty w celu podnoszenia jakości kształcenia  

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

 

 

 

 



b) Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na rok szkolny 

2022/2023, m.in.:  

- badanie stopnia dojrzałości szkolnej dzieci 

rozpoczynających klasę pierwszą 

- badanie stanu wiedzy i umiejętności uczniów na koniec 

klasy III  

- diagnoza przedmiotowa klas IV ( matematyka,  j. polski, 

j.angielski) 

- diagnoza przedmiotowa klas V - VIII 

- przeprowadzenie próbnych egzaminów z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego w kl. VII - VIII 

 

 

 

Nauczyciele klas I 

 

Nauczyciele klas III 

 

Nauczyciele przedmiotów 

 

Nauczyciele języka 

polskiego, matematyki i 

języka angielskiego 

 

 

 

IX 2022 

 

V 2023 

 

IX 2022 

IX -X 2022 

 

Wg terminarza OKE 

c) Aktualizacja przedmiotowych systemów oceniania i 

wymagań na poszczególne oceny; stosowanie elementów 

oceniania kształtującego.  

Nauczyciele 

przedmiotów i 

wychowawcy klas 

I-VIII, zespół ds. 

ewaluacji  

d) Udostępnienie rodzicom  ZWO, Statutu Szkoły oraz 

przedmiotowych wymagań oceniania  

Wyznaczeni 

nauczyciele, 

wychowawcy 
e) Prowadzenie kół przedmiotowych w celu poszerzenia 

wiedzy ucznia i jego umiejętności 

f) Udział uczniów w konkursach przedmiotowych; w 

konkursach wiedzy i umiejętności na szczeblu szkolnym 

i międzyszkolnym 

Nauczyciele 

g) Stwarzanie coraz lepszych warunków nauki i pracy 

poprzez rozwój bazy dydaktycznej szkoły 

Dyrekcja 

h) Zachęcenie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem 

potrzeb szkoły 

Dyrekcja 

i) Otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli 

zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego 

Dyrekcja, 

opiekunowie stażu  

j)Współpraca wszystkich nauczycieli z biblioteką szkolną, Nauczyciele, 



logopedą, pedagogiem i psychologiem logopeda, 

pedagog, 

psycholog  

k)Integracja zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych 

zadań dydaktyczno- wychowawczych 

Zespoły zadaniowe  

 l) Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  

języka polskiego, 

nauczyciel 

bibliotekarz 

Cały rok 

szkolny 

       ł) Bezpieczne i celowe wykorzystywanie TIK podczas zajęć 

 

Nauczyciele Cały rok 

szkolny 

      m) organizacja zajęć wspomagających rozwój fizyczny dzieci 

zaniedbany podczas nauczania zdalnego 

Dyrekcja, nauczyciele od IX 2022 

 

4. Zaspokojenie 

indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych 

uczniów  

 

a)Diagnoza uczniów wymagających wsparcia  

 

 

 

Dyrekcja i nauczyciele  

Pedagog, psycholog, 

logopeda,  

 

IX 2022 

b)Praca pedagoga i psychologa na rzecz ucznia 

wymagającego wsparcia   

Cały rok 

szkolny 

c)Organizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, zajęć 

logopedycznych  

d)Prowadzenie konsultacji przez nauczycieli w celu 

indywidualizacji procesu dydaktycznego  

e)Zmniejszanie problemów dydaktyczno- wychowawczych 

poprzez współpracę z instytucjami wspomagającymi 

szkołę  

f)Opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych 

dostosowanych do możliwości uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych  

5. Promowanie uczniów 

szczególnie 

uzdolnionych  

a) Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, kół 

przedmiotowych  

Dyrekcja, nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

b) Angażowanie uczniów do udziału w konkursach  

szkolnych i pozaszkolnych 

Nauczyciele  Cały rok 

szkolny  



c) Okresowa analiza udziału uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych i konkursach  

Dyrekcja I, VI 2023 

6.Zapobieganie 

trudnościom w nauce  

a)Zajęcia dodatkowe z uczniem mającym problemy 

edukacyjne 

b) Pedagogizacja rodziców  

c) Szkolenia nauczycieli w ramach WDN  

d) Indywidualizacja pracy na lekcji 

e) Przedmiotowy system oceniania uwzględniający 

indywidualne możliwości ucznia  

Nauczyciele, pedagog 

i psycholog, 

wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok 

szkolny  

7.Realizacja kierunków 

edukacyjnych  

Edukacja:  

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą 

organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się 

języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie 

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych 

przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5.Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w 

zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

Nauczyciel 

bibliotekarz, 

wychowawcy,  

nauczyciele 

przedmiotów  

 

 

Cały rok 

szkolny  



edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności 

szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i 

przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości 

wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i 

szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

Wychowanie i opieka 
ZADANIA  SPOSÓB REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI  TERMIN 

REALIZA

CJI  

1. Przestrzeganie praw 

dziecka i ucznia. 

Zapoznanie z 

dokumentem – 

Konwencja Praw 

Człowieka  

a)Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia 

poprzez realizację programu wychowawczego i 

profilaktycznego szkoły  

Dyrektor, pedagog, 

nauczyciele  

Cały rok 

szkolny  

b) Praca pedagoga  szkolnego jako rzecznika praw 

ucznia na terenie szkoły  

Psycholog szkolny  Cały rok 

szkolny  

2. Podejmowanie działań 

wychowawczych 

kształtujących wartości 

patriotyczne i 

a) Realizacja treści międzyprzedmiotowych – 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie  

p. - koordynator  

Dyrekcja, nauczyciele  

Cały rok 

szkolny  

b) Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły  nauczyciele, opiekunowie 

SU  

Cały rok 

szkolny  



obywatelskie  c) Organizowanie uroczystości związanych  

ze świętami narodowymi  

Wyznaczeni nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

d) Działalność SU  Opiekun SU  Cały rok 

szkolny  e) Organizacja wycieczek klasowych do miejsc 

pamięci narodowej  

Wychowawcy klas  

3.Kształtowanie 

uniwersalnych wartości 

przeciwdziałające 

przejawom uprzedzeń i 

niesprawiedliwości  

a) Współpraca z hospicjum, fundacjami, inicjowanie i 

organizowanie akcji charytatywnych 

Wyznaczeni nauczyciele  Cały rok 

szkolny  

b) Zbieranie makulatury, zakrętek w celu udzielenia 

pomocy potrzebującym  

Wyznaczeni nauczyciele  

c)Udział uczniów w imprezach szkolnych i klasowych 

sprzyjających integracji, edukacja filmowa 

wychowawcy klas 

4.Praca wychowawcza i 

profilaktyczna szkoły  

 

a) Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego 

oraz szkolnego programu profilaktyki  

Dyrekcja, zespoły 

nauczycieli, nauczyciele, 

pedagog, terapeuci, 

logopeda  

Cały rok 

szkolny  

b) Udzielenie wsparcia rodzicom poprzez prowadzenie 

pedagogizacji i konsultacji indywidualnych i 

wykorzystywania możliwości idziennika 

c)Realizacja zajęć dotyczących profilaktyki 

uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom 

agresywnym  

d)Dbanie  pracowników szkoły o poprawę kultury 

osobistej dzieci, o przestrzeganie przez nich norm 

ogólnie uznawanych za poprawne oraz używanie 

właściwego słownictwa 

e) Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy 

agresji i wandalizmu  



f) Realizowanie na zajęciach edukacyjnych i 

wychowawczych tematyk:  

1.wychowanie patriotyczne i obywatelskie  

2.wychowanie do życia w rodzinie  

3.edukacja regionalna 

4.pomowanie zdrowego stylu życia  

5.zapobieganie patologiom i uzależnieniom  

6.przeciwdziałanie agresji  

Wychowawcy klas, 

nauczyciele  

g) Zwiększenie poczucia tożsamości uczniów ze 

szkołą, 

wzmacnianie współodpowiedzialności za jej 

wizerunek  

i funkcjonowanie poprzez: wspieranie działalności 

samorządu uczniowskiego, pasowanie na ucznia 

klasy I,  

Wyznaczeni nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas  

h) Integracja zespołów klasowych i uczniów całej 

społeczności szkolnej  

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, wyznaczeni 

nauczyciele  
i) Współpraca z organizacjami, instytucjami  

i stowarzyszeniami statutowo zajmującymi się 

profilaktyką dzieci i młodzieży:  

j) Współpraca z Policją i Strażą Miejską- zajęcia z 

zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w 

internecie 

k) Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej, 

medycznej, a także zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych oraz zajęć korygujących wady 

postawy  

6. Działania opiekuńcze 

wpływające na  

wszechstronny rozwój 

dziecka  

a) Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie opieki 

– organizacja dożywiania, akcja „Mleko  w 

szkole”, akcja „Owoce w szkole” dla klas I-V 

Dyrekcja, wychowawcy 

klas,  wyznaczeni 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 



b) Organizowanie pomocy uczniom będącym w 

trudnej sytuacji materialnej – bezpłatne 

dożywianie, przybory szkolne, odzież, obuwie; 

współpraca z RR, MOPR, pozyskiwanie 

sponsorów  

Wychowawcy klas, 

nauczyciele,  

pedagog szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

c) organizowanie zajęć dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (Klub Przedszkolaka) 

 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

d) Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego 

uczniów jako formy zapobiegania agresji  

- zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, koła 

przedmiotowe, świetlica, zabawy i dyskoteki, 

zaangażowanie rodziców wokół tych działań.  

Nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy, opiekun SU, 

Rada Rodziców 

Cały rok szkolny 

e) Promowanie turystyki, wycieczek i rajdów  Nauczyciele, rodzice Cały rok szkolny  

f) zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego w sytuacji kryzysowej. 

 

Pedagog szkolny,  

psycholog 

Cały rok szkolny 

g) zapewnienie opieki i wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego dzieciom przyjeżdżającym z 

zagranicy. 

Nauczyciele, pedagog 

szkolny, psycholog 

 

h) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej 

w szkole. 

 

Dyrekcja, p. higienistka Cały rok szkolny 

i) zapewnienie dostępu do opieki stomatologicznej nad 

uczniami w szkole w zakresie świadczeń 

ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych 

świadczeń stomatologicznych 

 

Dyrektor, lekarz stomatolog 

i p. higienistka 

Cały rok szkolny 

j) funkcjonowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z 

przepisami prawa 

Dyrektor, inspektor ochrony 

danych osobowych 

Cały rok szkolny 

   



 

Załączniki: 

• Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych 

• Terminarz konkursów KO 

• Formularz oświadczenia rodziców 

• Zespoły zadaniowe nauczycieli 

• Terminarz IX, I,V-VI 

• Wykaz zajęć dodatkowych 

• Czas pracy pedagoga, biblioteki 

 
 


