
Program wychowawczo – profilaktyczny 2019/2020 

Harmonogram działań 

SFERA ZADANIA FORMA REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

INTELEKTUALNA Rozpoznanie możliwości, 

uzdolnień i zainteresowań 
uczniów. 

 

  

Przeprowadzanie w klasach ankiet 

wstępnych, obserwacje i rozmowy 

podczas bieżącej pracy. 

Wszyscy 

nauczyciele 

przedmiotów  

i wychowawcy 

poszczególnych 

klas. 

Do 30.09.2019r. 

Rozwijanie zainteresowań  

i zdolności uczniów 

Indywidualizacja procesów 

nauczania 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań i zajęć  

dydaktyczno - wyrównawczych: 

  

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla 

klasy 6a 
p. M. Bošković Październik -  

czerwiec 

Zajęcia rozwijające kreatywność dla 

klasy 3a 

(gry zabawy, rozwijanie logicznego 

myślenia) 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień -  

czerwiec 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

polonistyczne i matematyczne dla  

klasy 3a 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 



Zajęcia rozwijające kompetencje 

polonistyczne dla klasy 2a 

p. Ewa Cysewska Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe z wykorzystaniem technologii 

cyfrowej (komputer, tablet, roboty) 

p. Dorota Terlecka Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia rozwijające dla klasy 4a p. I. Błażejewicz Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt z j. polskiego 
„Lepsza szkoła” dla klasy 4a 

p. I. Błażejewicz Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt z historii „Lepsza szkoła” dla 

klasy 5ab i 6ab 

 

p. A. Stecyk Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt z j. pol. „Lepsza szkoła” dla 
klas 6b i 7a 

p. K. Kazimierczak Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt z j. polskiego 

„Lepsza szkoła” dla klas 5a, 6a 
p. S. Snopek 

 

 

Wrzesień- 

czerwiec 

Projekt z matematyki 

„Lepsza szkoła” dla klas 4a i 5ab 
p. B. Sadowska Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia rozwijające polonistyczne dla 

klasy 8a 
p. S. Snopek 

 

Wrzesień - 

czerwiec 



Zajęcia rozwijające matematyczne dla 

klasy 8a 

p. B. Sadowska Październik - 

czerwiec 

Projekt fizyczny „Energetyka 

jądrowa” dla klasy 8a 
p. B. Sadowska Maj - czerwiec 

Projekt fizyczny „Soczewki  

i zwierciadła” dla klas 8a 

p. B. Sadowska Maj-czerwiec 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  

z matematyki dla klas 4 - 8 

p. G. Sadowska Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  

z języka polskiego dla klas 4 - 8 

p. S. Snopek Wrzesień - 

czerwiec 

Koło z religii „Integracyjno – 

poznawcze” 

s. Karolina Wrzesień - 

czerwiec 

Koło nauki gry na gitarze s. Damiana Wrzesień - 

czerwiec 

Koło LOP dla klas 1- 3 p. D. Terlecka 

p. J. Jankowska - 

Radwan 

Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia rozwijające plastyczno - 

techniczne dla klasy 2b 

p. A. Smolij Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt „Lepsza szkoła” dla klasy 2b p. A. Smolij Wrzesień - 

czerwiec 



Projekt „Lepsza szkoła” dla klasy 1a p. D. Młyńczyk 

 

Wrzesień - 

czerwiec 

Program „Zdrowo jem więcej wiem” p. D. Młyńczyk Wrzesień - 

czerwiec 

Program „Mali detektywi – jakie 

tajemnice kryje świat wokół nas”. 

p. D. Młyńczyk Wrzesień - 

czerwiec 

Uczymy dzieci programować p. D. Młyńczyk Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt edukacyjny „Wymiana 

pocztówkowa” 

p. D. Młyńczyk 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt Ortografii - ORTOGRAFFITTI p. D. Młyńczyk 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 

Innowacja - Czytam z klasą „Lekturki 

spod chmurki” 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 

Projekt „Ekologia – klimatyczna klasa. 

Jak chronić środowisko?” 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 

Zajęcia rozwijające kompetencje 

czytelnicze – współpraca  

z przedszkolem nr 9 „Fantazja” 

p. M. Kural -

Maślanka 

Październik - 

czerwiec 

Program „Zdrowo jem ze szkołą na 

widelcu” 

p. M. Kural -

Maślanka 

Wrzesień - 

czerwiec 



Projekt „Stop plastik” edukacja 

ekologiczna mająca na celu 

zastępowanie opakowań plastikowych 

innymi materiałami dla klas 1 - 8 

p. D. Terlecka Październik - 

czerwiec 

„Piszemy książki w programie Write 

Reader” dla klasy 3b 

p. D. Terlecka Wrzesień - 

czerwiec 

„Tydzień świadomości dysleksji” p. M. Markowiak 

p. M. Lesińska 

p. D. Terlecka 

p. K. Sowa 

Październik  

Indywidualizacja procesu nauczania  

w Gminie Miasto Świnoujście 

p. M. Markowiak 

n-le prowadzący 

Październik - 

czerwiec 

Przeprowadzenie konkursów szkolnych, 

międzyszkolnych i ogólnopolskich dla 
klas 1 - 8 

  

Szkolny konkurs na przestrzenną 

ozdobę Bożonarodzeniową  

i Wielkanocną dla klas 1 - 3 i 4 - 8 

p. M. Krefft 

p. M. Stasiak 

p. M. Kural -

Maślanka 

Grudzień/marzec 

Szkolny konkurs plastyczny  

„Plakat antynikotynowy”  

i przedstawienie o charakterze 
profilaktyki antynikotynowej 

p. E. Rutkowska 

p. S. Snopek 

p. K. Kaźmierczak 

Listopad/maj 



Szkolny konkurs plastyczny 
„Bezpieczne ferie i bezpieczne 

wakacje” 

p. M. Krefft 

p. M. Stasiak 

p. M. Kural -

Maślanka 

Styczeń/czerwiec 

Szkolne konkursy z okazji „Dnia 

Patrona” - historyczny, recytatorski, 
muzyczny i plastyczny 

Przydział osób 

odpowiedzialnych 
zgodnie  

z harmonogramem 
uroczystości 

opracowanym  

w listopadzie 

Listopad 

Konkurs międzyszkolny – „Mistrz 

pięknego pisania” 

p. S. Snopek 

p. B. Miroszewska 

p. M. Markowiak 

Maj - czerwiec 

Szkolny konkurs ortograficzny  

„Mistrz ortografii” klasy 4 - 8 

p. S. Snopek 

p. K. Kaźmierczak 

p. M. Markowiak 

II półrocze 

Konkurs „Pięknie czytam” p. S. Snopek 

p. J. Preuss 

Październik 

Konkurs „Książki znane i lubiane”  

dla klas 4 - 8 

p. S. Snopek 

p. A. Stecyk 

Maj 

Konkurs międzyszkolny „Z polszczyzną 

za pan brat” dla klas 6 - 8 

p. S. Snopek 

p. J. Preuss 

Listopad 



„Mistrz krzyżówek klasy trzeciej” p. M. Markowiak 

p. B. Miroszewska 

I półrocze 

Konkurs poetycki – Wierszyki 

ekologiczne „Ekologiczny bon ton” 

p. J. Preuss, 

p. J. Jankowska - 

Radwan 

Listopad 

Ogólnopolski konkurs fizyczny 

„Eureka” dla klas 7 i 8 
p. B. Sadowska 

 

Marzec 

Konkurs „Multitest” z fizyki  

dla klas ósmych 
p. B. Sadowska Październik 

Konkurs „Multitest” z matematyki  

dla klas ósmych 
p. B. Sadowska Październik 

Konkurs matematyczny „Kangur”  

dla klas 3 - 8 

p. B. Sadowska 

 

Marzec 

Międzyszkolny konkurs historyczny 

„11 listopada” 

p. A. Stecyk 

p. R. Moroch 

 

Listopad 

Międzyszkolny konkurs historyczny 

„3 Maja” 

p. A. Stecyk 

p. R. Moroch 

Maj 

Konkurs strażacki 

„Zapobiegamy pożarom” 

p. R. Moroch 

 

Maj 



Wewnątrzszkolny konkurs LOP p. J. Jankowska - 

Radwan 

p. D. Terlecka 

Październik/Maj 

Konkurs fotograficzny „Zdjęcie z moją 

ulubioną książką” 

p. M. Krefft 

p. J. Preuss 

II półrocze 

Konkurs plastyczny „II wojna w oczach 

dzieci” 

p. A. Smolij Październik - 

Listopad 

Konkurs ortograficzny dla klas trzecich p. M. Kural -

Maślanka 

II półrocze 

Konkurs matematyczny „Mistrz 

mnożenia” dla klasy trzecich 

p. M. Kural -

Maślanka 

II półrocze 

Międzynarodowy konkurs z języka 

angielskiego online 

„The Big Challenge” 

p. M. Bošković Kwiecień 

Ogólnopolski konkurs z języka 

angielskiego „Olimpus” 

p. M. Bošković Listopad 

Konkurs Różańcowy dla klas 1- 4 s. Karolina Październik  

Konkurs „Jan Paweł II” 

dla klas 5-8 

s. Karolina Październik 

Konkurs „Droga krzyżowa oczami 

dziecka” 

s. Karolina Kwiecień 



Konkurs „Poezją pisane” dla klas 4-8 s. Karolina Listopad 

Dzień liczby ℼ p. G. Witkowska 

p. B. Sadowska 

Marzec 

Organizowanie wyjść do muzeum, kina 

teatru i na wystawy dla klas 1- 8 oraz 

udział w życiu kulturalnym miasta. 

Nauczyciele 

przedmiotów oraz 
wychowawcy. 

 

Ustalane na 

bieżąco w/g 
potrzeb 

i zgodnie   

z kalendarzem 
imprez 

miejskich 

Przygotowanie programów 

artystycznych na uroczystości szkolne 

oraz przygotowanie ważnych wydarzeń 

w życiu szkoły 

  

Pasowanie na ucznia klas pierwszych p. D. Młyńczyk 

 

Październik 

Zaszczepianie zdrowego stylu życia p. E. Rutkowska, 

p. I. Cierpiał, 

p. B. Miroszewska 

Październik, 

listopad 

Śniadanie daje moc Wychowawcy  

klas 1 - 3 

Listopad 

Święto Niepodległości  

Dzień Patrona 

p. S. Snopek 

p. A. Stecyk 

Listopad 



Profilaktyka antynikotynowa - Dzień 

bez papierosa 

p. E. Rutkowska 

p. K. Kazimierczak 

p. S. Snopek 

Listopad, maj 

Festiwal wróżb andrzejkowych p. S. Snopek 

p. M. Bošković 

p I. Cierpiał 

Listopad 

Międzynarodowy Dzień Życzliwości  

i Pozdrowień 

Koordynatorzy: 

p. M. Bošković 

p. I. Cierpiał 

Listopad 

Szkolna Paczka dla Dzieciaczka p. M. Bošković 

p. I. Cierpiał 

Grudzień 

WOŚP p. I. Cierpiał 

p. M. Bošković 

Styczeń 

Jasełka s. Damiana 

s. Karolina 

Grudzień 

Bal karnawałowy Wychowawcy klas 

1 - 8 

Styczeń 

Dzień zdrowego śniadania Wychowawcy klas 

4 - 8 

Marzec 

Święto Konstytucji 

3 Maja 

p. K. Kazimierczak 

p. R. Moroch 

Kwiecień 

Zakończenie roku szkolnego dla  p. M. Kural - Czerwiec 



klas 1 - 7 SP Maślanka 

p. D. Terlecka 

Zakończenie roku 

szkolnego dla klas 8 

p. S. Snopek 

 

Czerwiec 

Prezentowanie talentów na forum 
szkoły: 

  

Szkolny konkurs 

talentów „Mam talent” 

Wychowawcy 

prowadzący: 

p. B. Miroszewska 

Grudzień 

Szkolenia rady pedagogicznej:   

WDN p. M. Markowiak Październik - maj 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych uzdolnień. 
Doradztwo zawodowe p. M. Krefft Zgodnie z 

harmonogramem 
zajęć  

w poszczególnych 
klasach 

 

Kształcenie samodzielnego 

formułowania i wyrażania 
sądów. 

 

Przeprowadzenie na lekcjach 

wychowawczych debat na temat 
wartości i zasad współżycia w szkole 

w klasach 7 - 8 

Wychowawcy klas 

7 - 8 

Październik – 

czerwiec 



Podnoszenie efektów kształcenia 
poprzez uświadamianie wagi 

edukacji i wyników egzaminów 
zewnętrznych. 

 

Przeprowadzenie na lekcjach 
wychowawczych w klasach 1 - 8 zajęć 

poświęconych znaczeniu nauki w życiu 
człowieka 

Wychowawcy Zajęcia zgodnie  

z terminami 

zamieszczonym  

i w planach 

wychowawczych 

pracy 

poszczególnych 

klas 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych w klasach 1 - 8 na 

temat praktycznych sposobów 
zarządzania czasem 

Wychowawcy Zajęcia zgodnie  
z terminami 

zamieszczonym  
i w planach 

wychowawczych 
pracy 

poszczególnych klas 

 Planowanie i przygotowywanie imprez 
klasowych przez uczniów klas 1 - 8 

(Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, wigilie 
klasowe, Mikołajki, Andrzejki,  

Dzień Rodziny). 

 

Wychowawcy Zajęcia zgodnie  
z terminami 

zamieszczonym  
i w planach 

wychowawczych 

pracy 

poszczególnych klas 

FIZYCZNA Promowanie aktywności 

fizycznej. 
Zajęcia sportowe: sekcja lekkoatletyka 

(OSiR w Świnoujściu) dla dzieci z SP2 

p. I. Cierpiał Wrzesień - 

czerwiec 

 Zajęcia sportowo - rekreacyjne: tenis 

stołowy dla klas 4 - 6  

p. B. Miroszewska Wrzesień - 

czerwiec 

 Mini Mundial 2019 Szkół 

Podstawowych w Świnoujściu - turniej 

p. I. Cierpiał 

p. R. Majewska 

Październik 



piłki nożnej o puchar prezydenta miasta 

Świnoujście 

 

 Udział w III edycji „Czwartków 
lekkoatletycznych” 

p. I. Cierpiał 

p. R. Majewska 

p. B. Miroszewska 

Wrzesień - 
październik, 

kwiecień - maj 

 Udział w zawodach w ramach ID, IMS p. R. Majewska 

p. I. Cierpiał 

Wrzesień – 
czerwiec, 

wg kalendarza 
imprez sportowych 

2019/2020 

 

Propagowanie zasad zdrowego 

odżywiania się 

Zorganizowanie dnia „Zaszczepianie 
zdrowego stylu życia” dla klas 

pierwszych. 

p. E. Rutkowska 

p. I. Cierpiał 

p. B. Miroszewska 

 

Październik 

 Udział w programie edukacyjnym 

„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” 
klasy drugie i trzecie 

p. D. Młyńczyk 

wychowawcy 

 

Wrzesień - 

czerwiec 
 

 Zorganizowanie dnia „Śniadanie daje 

moc” - klasy 1 - 3 
 

p. D. Młyńczyk 

wychowawcy klas 

Listopad 

 

 Program „Zdrowo jem, więcej wiem” – 

klasy 1 - 3 

p. D. Młyńczyk 

wychowawcy klas 

Wrzesień - 

czerwiec 

 Zorganizowanie akcji „Dzień 
zdrowego śniadania” klasy 4 - 8. 

wychowawcy 
klas 4 – 8 

Marzec 

 



 Program owoce i warzywa w szkole  Wychowawcy klas 

1 – 5 

Wrzesień - 
czerwiec 

 Zorganizowanie akcji szkolnej 

„Dzień bez papierosa”. 
p. E. Rutkowska 

p. S. Snopek 

p. B. Miroszewska 

Listopad - maj 

 

 Udział w programie edukacji 
antytytoniowej „Nie pal przy mnie 

proszę” dla klas 1 - 3  

 

p. E. Rutkowska 

Wychowawcy 

klas 1 - 3 

Październik - maj 

 Udział w programie „Trzymaj formę” 
dla klas szóstych 

p. Pedagog 

p. I. Cierpiał, 

p. M. Bošković 

Październik - maj 
 

 Zorganizowanie warsztatów „Pierwsza 

pomoc przedmedyczna” 
p. I. Cierpiał, 

p. R. Majewska 

Maj - czerwiec 

 

 Zorganizowanie „Tygodnia 
profilaktyki” dla klas 1 - 8. 

p. E. Rutkowska 

wychowawcy 

Maj 

 

 Przystąpienie do 

Wojewódzkiego Programu 

Profilaktycznego pt. „Porozmawiajmy 

o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. 

koordynator: 

p. E. Rutkowska 

p. K. Kazimierczak 

p. M. Krefft 

p. B. Miroszewska 

p. S. Snopek 

Wrzesień - 
Czerwiec 



 Udziału w akcji „Bezpieczne ferie” 
i „Bezpieczne wakacje”. 

p. E. Rutkowska 

specjalista d/s 

nieletnich 

wychowawcy klas 

Styczeń/ 

czerwiec 

MORALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności jednostki 
oparte na poszanowaniu osoby 

ludzkiej 

Opracowanie rocznego planu szkolnej 

sekcji wolontariatu przy samorządzie 
uczniowskim 

p. I. Cierpiał 

p. M. Bošković 

Październik 

 

 Sekcja szkolna wolontariatu przy 

samorządzie szkolnym 

p. I. Cierpiał 

p. M. Bošković 

Wrzesień - 
czerwiec 

 

 Udział w warsztatach 

„Wolontariat w pierwszych krokach” 

dla klas 6 - 7 

p. A. Cap, 
terapeuci 

Fundacja 
Motywacja 

i Działanie 

Wrzesień 

 

 Nowe substancje psychoaktywne, 

psychotropowe, leki bez recepty  

w świecie nastolatka 

p. A. Cap, 

terapeuci   
Fundacja 

Motywacja 
i Działanie 

Wrzesień 

 Spotkanie z policjantem na temat: 

bezpieczna droga,  

obcy niebezpieczny, bezpieczne 

zabawy w domu i na podwórku 

p. E. 

Rutkowska 
Październik - maj 



 Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie 

korzystać z urządzeń cyfrowych 

„Fonolandia” dla klas trzecich 

p. A. Cap, 
terapeuci   

Fundacja 
Motywacja 

i Działanie 

Wrzesień 

 Udział w WOŚP klasy 1 – 8. 

 
p. M. Bošković 

p. I. Cierpiał 

p. S. Snopek 

Styczeń 

 

 Szkolna akcja charytatywna  

„Szkolna Paczka dla Dzieciaczka” 
p. I. Cierpiał 

p. M. Bošković 

p. S. Snopek 

Grudzień 

 Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza” 

p. S. Snopek Listopad 

 „Dzieci w sieci” - pokaz filmów 
edukacyjnych na platformie Orange 

klasy 1 - 8 

Wychowawcy 

 

Październik – 
czerwiec 

 „Cyberprzemoc” - prelekcje 
poświęcone problemowi 

cyberprzemocy wśród uczniów  

klas 1 - 8 

p. E. Rutkowska 

Wychowawcy 

Specjalista d/s 

nieletnich 

Październik -
czerwiec 

 

 Spotkania na temat odpowiedzialności 
prawnej dla uczniów 6 - 8 

 

p. Ewa Rutkowska 

Wychowawcy 

Specjalista d/s 

nieletnich 

Październik -
czerwiec 

 



Poszanowanie dziedzictwa 
narodowego i kształtowanie 

świadomości narodowej. 
Wskazywanie autorytetów  

i wzorców moralnych. 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 
patriotycznych 

 

Zgodnie  
z personalną 

odpowiedzialnością 
za konkretne 

uroczystości 

Zgodnie 
z kalendarzem 

uroczystości 

 

 

Przeprowadzenie 

Lekcji wychowawczych na temat 

patriotyzmu klasy 1 - 8 

 

Wychowawcy 

 
Zajęcia zgodnie  

z terminami 
zamieszczonym  

i w planach 
wychowawczych 

pracy klas 

Zorganizowanie konkursu dla klas 

1 - 3  
„Wojna oczami dziecka”. 

p. A. Smolij 

p. E. Cysewska 

 

Listopad 

 

Współpraca ze 

Związkiem Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych 

p. A. Smolij 

 

Listopad 

 

Zorganizowanie opieki nad 
zabytkowymi grobami na 

cmentarzu w Karsiborze 

p. R. Moroch 

p. B. Miroszewka 

p. S. Snopek 

 

Październik 

Poznanie kultury rodzimej, 
zaznajamianie z kulturą regionu 

Zorganizowanie wycieczek 

krajoznawczych 

Wychowawcy  Wrzesień - 

Czerwiec 



Poznanie dorobku kulturalnego 
Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku dla 
innych narodów, kultur, religii 

 

Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych poświęconych 

tematyce tolerancji i szacunku dla 
innych narodów i kultur klasy 1 - 8 

 

Wychowawcy  

 

Zajęcia zgodnie  
z terminami 

zamieszczonym  
i w planach 

wychowawczych 

pracy 

poszczególnych klas 

 Dzień Dziecka - Dzień Europejczyka Koordynatorzy: 

p. M. Bošković 

p. I. Cierpiał 

p. S. Snopek 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

Rada Rodziców 

Czerwiec 

Uczenie właściwego pojęcia 
tolerancji, odwagi w reagowaniu na 

brak sprawiedliwości, krzywdę 
drugiego człowieka 

Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych na temat 

tolerancji, reagowaniu na krzywdę i braku 
sprawiedliwości klasy 1 - 8 

Wychowawcy 

p. E. Rutkowska 

Zgodnie z terminami 
w planach 

wychowawczych 
pracy 

poszczególnych klas 

SPOŁECZNA Kształtowanie przekonania  

o społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem szkoły 

Omówienie zasad statutu szkoły 
i regulaminów szkolnych na lekcjach 

wychowawczych w klasach 1 - 8. 

Wychowawcy Wrzesień  
i wg. potrzeb 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu 
dialogu i efektywnej 

współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia 

Zorganizowanie przez uczniów klas 5 – 8 
imprez okolicznościowych  

(Andrzejki, spotkanie wigilijne)  
w Świetlicy Środowiskowej. 

Cykliczne wizyty uczniów w Schronisku 
dla zwierząt bezdomnych w Świnoujściu 

p. M. Bošković 

p. A. Cap 

p. I. Cierpiał 

s. Damiana 

Listopad - grudzień 



ich poglądów pomoc w ramach wolontariatu 

Wydawanie gazetki przyrodniczo - 
matematycznej “Cztery pory roku”  

dla klas 1 – 3 

p. D. Terlecka Wrzesień - czerwiec 

Współpraca z Przedszkolem nr 9 
w ramach Koła Informatycznego 

p. D. Terlecka Wrzesień - czerwiec 

Dzień mózgu p. J. Jankowska - 

Radwan 

p. M. Lesińska 

p. M. Markowiak 

Marzec 

Uczenie zasad samorządności 

i demokracji 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/ 
wybory samorządów klasowych, 
bieżąca kontrola ich działalności. 

p. I. Cierpiał 

wychowawcy 

Wrzesień 
 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego 

Prowadzenie Szkolnego Koła „LOP” p. J. Jankowska - 

Radwan 

p. D. Terlecka 

Wrzesień - czerwiec 

Udział w zbiórce nakrętek i baterii 
 

p. J. Jankowska- 

Radwan 

p. D. Terlecka 

Wrzesień - czerwiec 

EMOCJONALNA Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych stron, 

kształtowanie samoakceptacji, 

Rozwijanie więzi koleżeńskich poprzez 
uczestniczenie w imprezach klasowych 

i szkolnych – klasy 1 - 8 

Wychowawcy 
uczniowie, rodzice 

 

Wg harmonogramu 

imprez   

i uroczystości 

szkolnych 



budowanie poczucia własnej 

wartości. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez użycia 

siły 

Międzynarodowy Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień – klasy 1 - 8 

p. M. Bošković 
p. I. Cierpiał 
wychowawcy 

 

Listopad 

Prowadzenie lekcji wychowawczych na 
temat podniesienia własnej samooceny 

i akceptacji – klasy 1 - 8 

Wychowawcy 
p. E. Rutkowska 

 

Październik- 
czerwiec 

 

Przeprowadzenie zajęć integracyjnych 
w klasach 1 i 4 

 

Wychowawcy 
p. E. Rutkowska 

Październik - 
czerwiec 

 

Międzynarodowy Dzień kropki  
klasy 1 – 3  

p. D. Terlecka 
wychowawcy 

Wrzesień 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych z wykorzystaniem 

filmów o agresji i jej konsekwencjach 
klasy 1 - 8 

Wychowawcy 

p. E. Rutkowska 

Październik - 
czerwiec 

 

 Zorganizowanie akcji „Tydzień dobrego 
słowa” (poczta koleżeńska). 

p. I. Cierpiał, 

p. M. Bošković 

Luty 

 

 

 

Osoby opracowujące plan: 

Bośković Monika,  

Cap Aleksandra 

Cierpiał Iga,  

Rutowska Ewa 


