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Nr 

 
Cele i zadania 

 
Podzadanie 

 
Formy realizacji 

 
Odpowiedzialni 

 
Miernik 

 
Spodziewane efekty 

1. Uczniowie znaj ą  
i szanuj ą prawo 
funkcjonuj ące 
w społeczno ści 
szkolnej,  
przestrzegaj ą 
regulaminów  

1.Uświadamianie uczniom znaczenia  
    prawa w życiu społecznym 
2. Zapoznawanie uczniów 
   z uregulowaniami prawnymi  

zawartymi w dokumentach 
szkolnych i stałe aktualizowanie tej 
wiedzy 

3. Ustalenie formalne zakresu praw 
    i obowiązków 
4.Konsekwentne, systematyczne  
   egzekwowanie estetycznego  
   wyglądu  
5.Wyrobienie nawyku właściwego 
   zachowania się uczniów w różnych 
   sytuacjach 
6.Egzekwowanie odpowiedzialności 
   uczniów wynikającej   
   z nieprzestrzegania prawa 
   szkolnego  
 

1.Rozmowy, dyskusje  
   na lekcjach przedmiotów 
   i godz. wychowawczych 
2.Odczytanie bądź    
przekazanie w dowolnej  
   formie treści dokumentów,  
   statutu szkoły, kodeksu  
   ucznia, obowiązujących  
   regulaminów itp. 
3.Wypracowanie  
   regulaminów klasowych 
4.Opracowanie kontraktu 
5.Egzekwowanie  
   odpowiedniego stroju 
6.Omawianie różnych  
problemów na godz. wych.  
i przedmiotach,    
  - wykorzystywanie  
    filmów edukacyjnych,  
  - odgrywanie scenek 
    sytuacyjnych 
7.Dostarczanie uczniom  
   wiedzy na temat     
   właściwego zachowania  
   w różnych sytuacjach,  
   stwarzanie takich sytuacji, 
   konsekwentne nagradzanie  
   i karanie stosownie do  
   zachowań uczniów ze 
   szczególnym  
   uwzględnieniem 
   możliwości wynikających 
   z kryteriów oceniania 

 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas nauczyciele  

  
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie: 
1. Znają prawo szkolne  
i zasady funkcjonowania  
społeczności szkolnej 
2. Świadomie formułują  
i przestrzegają zasad  
zachowania 
3. Rozumieją znaczenie  
estetycznego wyglądu 
i dbają o swój wygląd 
4. Rozumieją i akceptują  
funkcjonowanie nagród i 
kar 
5. Są odpowiedzialni za 
swoje wybory, 
rozwiązują problemy 
komunikacyjne na 
drodze negocjacji, 
unikają zachowań 
agresywnych 
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   zachowania w ocenianiu  
   punktowym 
8. Bieżące informowanie 
    rodziców o zachowaniu 
    dzieci, nawiązanie z nimi  
    współpracy w realizowaniu 
    celów wychowania dziecka 

 
4 razy w roku 
 
 

2. Uczniowie dbaj ą  
o własne zdrowie  
i bezpiecze ństwo 

1.Dostarczanie i uzupełnianie wiedzy  
   na temat funkcjonowania organizmu 
   i zagrożeń chorobami 
2.Kształtowanie nawyków  
   higienicznych służących zdrowiu 
3.Dostarczanie wiedzy o zasadach 
   poruszania się po drodze  
   i kształcenie praktycznych 
   umiejętności 
4.Omawianie reguł zachowania się  
   i przestrzegania zasad podczas 
   wycieczek w zależności od miejsca 
6.Poszerzanie wiedzy i kształcenie  
   umiejętności koniecznych dla 
   właściwego zachowania się uczniów 
   w różnych sytuacjach 
7.Kształcenie wrażliwości uczniów na 
   różnego rodzaju zagrożenia 
   występujące w kontaktach  
   z rówieśnikami oraz wynikające 
   ze szczególnych sytuacji 

1. Pogadanki rozmowy, 
    dyskusje na lekcjach    
    przedmiotów, i godzinach  
    z wychowawcą 
2. Zorganizowanie spotkań  
   uczniów lekarzem,  
   pielęgniarką, policjantem, 
   pedagogiem, psychologiem 
3. Bezpieczeństwo na 
   wycieczkach: 
    - spotkanie informacyjne 
      wycieczką 
    - omówienie wycieczki 
      zrealizowanej 
4. Zajęcia psychoedukacyjne 
    w formie warsztatów  
5. Spotkania  
    z przedstawicielami  straży 
    pożarnej, inspektorem bhp   
   - próbny alarm p - pożarowy 
6. Pogadanki tematyczne  
    o bezpieczeństwie, 
    dostarczanie fachowej 
    literatury, oglądanie filmów 
   edukacyjnych, dyskusje,  
   odgrywanie scenek,  
   spotkania ze specjalistami  
   pracującymi z osobami 

 
 
Uczniowie, 
wszyscy 
pracownicy 
szkoły 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 

Uczniowie: 
1.Mają wiedzę i 
rozumieją konieczność 
dbania o własne ciało  
i zapobiegania chorobom 
2.Potrafią bezpiecznie 
poruszać się po drodze  
i zdają sobie sprawę 
z zagrożeń 
3.Znają i przestrzegają 
zasad zachowania się  
na wycieczce  
4.Mają wiedzę na temat 
zagrożeń wynikających z 
niewłaściwego 
zachowania i stosują ją 
w kontaktach  
z rówieśnikami 
5.Posiadają umiejętności 
gwarantujące im 
właściwe wybory 
w sytuacjach zagrożenia 
życia,  
zagrożenia pożarowego, 
zagrożenia wynikającego 
z agresywnego 
zachowania kolegów czy 
zagrożenia poddania się 
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uzależnionymi  nałogowi (alkohol, 
papierosy czy narkotyki) 

3. Uczniowie szanuj ą 
dobro wspólne 
i osobiste 

1. Ustalenie zasad korzystania 
    z dobra wspólnego 
2. Stwarzanie uczniom możliwości 
    działania na rzecz estetyki szkoły  
    i lepszego jej funkcjonowania 
3. Uwzględnienie opinii uczniów  
    w planowaniu prac remontowych,  
    zakupów i organizacji zajęć 
4. Uświadamianie uczniom  
    konieczności wspólnego dbania 
    o powierzone mienie 
 

1. Pogadanki, dyskusje 
    i rozmowy na godz. wych.  
    na temat wspólnego dobra 
2. Ustalenie regulaminów  
    klasowych normujących  
    korzystanie ze sprzętów,  
  pomieszczeń i organizujących  
   odpowiednie zachowanie  
   w  różnych sytuacjach 
3.Udostępnienie tablic 
   informacyjnych w klasach  
   i na korytarzach  na gazetki 
   tematyczne. 
4. Aktywne uczestnictwo 
    uczniów w wystroju klas. 
5. Organizowanie dyżurów  
    klasowych i szkolnych. 
6. Organizowanie konkursów  
    wyglądu i estetyki klas 
7. Egzekwowanie naprawy lub 
    pokrycia kosztów  
    zniszczonego mienia 

 
 
Uczniowie 
i wszyscy 
pracownicy 
szkoły, rodzice 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 

Uczniowie:  
1.Dbają o mienie własne 
   i mienie wspólne 
2. Inspirują działania we 
własnym otoczeniu na 
rzecz szkoły, bo czują 
się  jej gospodarzami  
3.Reagują na przejawy 
wandalizmu i egzekwują 
odpowiedzialność od 
sprawców 

4. Uczniowie preferuj ą 
aktywny 
wypoczynek; 
wykorzystuj ą różne 
formy sp ędzania 
wolnego czasu do 
rozwijania 
własnych 
zainteresowa ń 
i pasji 

1. Dostarczanie i systematyczne 
    poszerzanie wiedzy uczniów 
    o znaczeniu ruchu dla zdrowia 
    człowieka 
2. Informowanie uczniów o zajęciach 
    pozalekcyjnych, które dają im  
    szanse aktywnego wypoczynku 
3. Organizowanie aktywnych form 
    spędzania wolnego czasu  
    stosownie do zapotrzebowania  
4. Włączenie rodziców do aktywnego 

1. Pogadanki na lekcjach  
    wychowawczych, wych. fiz.,  
    przedmiotów, zajęciach   
    świetlicowych, spotkania  
    ze specjalistami  
2. Umieszczenie na tablicy 
    ogłoszeń  tygodniowego 
    planu zajęć lekcyjnych 
    i pozalekcyjnych 
3. Wspólne planowanie 
    biwaków, wycieczek, imprez  

 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
nauczyciele gier 
i zabaw, 
nauczyciele 
świetlicy, 
samorząd 
szkolny, rodzice 

 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
 
na pocz. roku 
szkolnego 
 
 
 

Uczniowie: 
1. Mają wiedzę na temat 
korzyści płynących z 
aktywnego wypoczynku 
2. Znają możliwości 
spędzania  aktywnie 
wolnego czasu na 
terenie szkoły, 
miejscowości i okolicy, 
w której mieszkają 
3. Inspirują nauczycieli, 
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wypoczynku     sportowych i kulturalnych 
4. Prowadzenie zajęć 
    umożliwiających zdobycie 
    karty rowerowej 
    i motorowerowej, zajęcia 
    sportowe, imprezy 
    okazjonalne w tym 
    uwzględniające gry i zabawy 
    ruchowe 

 
 
 
 
Uczniowie 
klasy IV 
od początku 
roku szkolnego 
do egzaminu 

rodziców do 
organizowania form 
aktywności ruchowej  
i  wspólnego ich 
realizowania 
4. Rozwijają swoje 
umiejętności ruchowe 
zgodnie z możliwościami 
psychofizycznymi 

5. Uczniów cechuje 
wrażliwo ść 
i otwarto ść na 
problemy innych 

1. Dostarczanie wiedzy na temat 
    potrzeby niesienia ludziom 
    bezinteresownej pomocy 
2. Kształcenie umiejętności  
    dostrzegania potrzeby pomocy 
3. Uczenie sposobów deklarowania  
    pomocy stosownie do sytuacji bez 
    naruszania godności osobistej  
    osoby której pomoc proponujemy 
4. Analizowanie sytuacji pomocy pod 
    kątem korzyści dla rozwoju 
    własnego osoby pomagającej 
5. Przygotowywanie do działalności  
    charytatywnej umożliwiającej 
    uczniom  samodzielne 
    organizowanie wsparcia i pomocy 
 

1. Pogadanki, rozmowy na 
    zajęciach poszczególnych 
    przedmiotów, godz. wych. – 
    zajęcia psychoedukacyjne 
2. Stwarzanie pozorowanych 
    sytuacji  -  wejście w rolę  
    pomagającego 
    i przyjmującego pomoc 
3. Organizowanie pomocy 
    koleżeńskiej 
4. Spotkania z psychologiem,  
    dyskusje, filmy tematyczne 
5. Zorganizowanie zbiórki 
    odzieży, zabawek, książek,  
    przygotowywanie paczek 
    świątecznych 

 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele, 
samorząd 
szkolny 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
listopad 
grudzień 

Uczniowie:  
1. Potrafią dostrzec 
sytuacje, w których ich 
koledzy potrzebują 
wsparcia i pomocy 
2.Organizują pomoc 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami 
3.Są świadomi korzyści 
wynikających z pomocy 
innym 
4.Potrafią zorganizować 
pomoc koleżeńską dla 
potrzebujących 
rówieśników, a także dla 
osób starszych czy 
samotnych 

6. Uczniowie s ą 
świadomymi 
odbiorcami kultury 
i sami j ą tworz ą 

1. Organizowanie zajęć 
    umożliwiających poszerzanie 
    wiedzy na temat kultury  
2. Poznawanie różnych miejsc gdzie 
    tworzymy kulturę 
3. Wzbogacanie wiedzy o kulturze 
    szeroko rozumianej 
4. Organizowanie różnego typu  
    atrakcji kulturalnych na terenie 

1. Wykorzystanie zajęć 
    przedmiotowych 
    i godz. wychowawczych do 
    upowszechniania kultury 
2. Wycieczki do kina, teatru, 
    opery, muzeów, na pokazy, 
    wystawy, festiwale, imprezy 
    kulturalne 
3.Wspólne oglądanie spektakli  

 
 
Nauczyciele, 
samorząd 
szkolny 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
zgodnie  
z planem 
wycieczek 

Uczniowie: 
1.Mają ogólną wiedzę 
o instytucjach 
kulturalnych 
2.Mają możliwość 
udziału w różnego typu 
imprezach kulturalnych  
i  umiejętność 
wykorzystywania  ich do 



Zespół Gimnazjalno- Szkolny w Domaszowicach 

 

6 

 

szkoły 
5. Umożliwianie uczniom stosownie 
do ich możliwości aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu kultury 
6. Inspirowanie uczniów do rozwijania 
swoich zainteresowań i uzdolnień  
6. Rozwijanie wrażliwości na kulturę  
    innych narodów, uczenie tolerancji 

    teatralnych i filmów 
    edukacyjnych oraz rozmowy  
    na ich temat 
4. Zapewnienie dostępu do  
    literatury i filmoteki  
    edukacyjnej 
5. Przygotowywanie  
    okazjonalnych programów,  
    inscenizacji, montaży 
    słowno – muzycznych  
6. Organizowanie konkursów,  
    Olimpiad oraz zajęć  
    pozalekcyjnych zgodnie  
    z zapotrzebowaniem 

 i kalendarzem 
imprez 

kształtowania własnych 
zainteresowań i pasji 
3.Spędzają czas wolny 
w kontakcie z kulturą 
4.Wzbogacają 
osobowość rozwijając jej 
stronę emocjonalną i 
estetyczną, tworzą 
właściwy system 
wartości. 
5.Mają możliwość 
rozwoju własnych 
zdolności 
 

7. Uczniowie 
zachowuj ą się 
kulturalnie w ka żdej 
sytuacji  

1. Dostarczenie wiedzy na temat 
    kulturalnego zachowania, 
    poszerzanie doświadczeń  
    w zakresie kulturalnego 
    zachowania w różnych sytuacjach 
2. Czerpanie wiedzy i doświadczeń 
    z konkretnych sytuacji 

1.Rozmowy na lekcjach  
   na temat kulturalnego 
   zachowania, pogadanki, 
   burza mózgów na temat 
   roli  kulturalnego zachowania 
   w komunikacji międzyludzkiej 
2. Wyrabianie nawyków  
    Grzecznościowych,  
    zachęcanie i mobilizowanie 
    do codziennego używania 
    zwrotów grzecznościowych  
    w kontaktach rówieśnikami 
3. Przestrzeganie zasady 
    zwracania się nauczyciela  
    po imieniu do uczniów 
    i zwracanie się  po imieniu 
    uczniów swoich kolegów 
4. Unikanie wulgaryzmów  
    w kontaktach wzajemnych 
5. Stwarzanie sytuacji  
    umożliwiających uczniom  

 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy, 
rodzice 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 

Uczniowie: 
1. Rozumieją znaczenie 
 kulturalnego  
 zachowania się 
2. Szanują godność 
 własną i innych 
3. Rozumieją  
 odmienność innych 
4. W kontaktach 
 z rówieśnikami  
 uczniowie posługują się 
 kulturalnym językiem 
 Znają zasady savoir –  
 vivre’u 
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  uczenie się odpowiedniego  
  zachowania, np. przywitanie  
  się, przedstawienie się,  
  zachowanie się przy stole,  
  w kinie, w autobusie 

8. Uczniowie 
posiadaj ą 
podstawow ą 
wiedzę historyczn ą 
i wykorzystuj ą ją 
w realizowaniu 
własnej aktywno ści 
na rzecz 
kształtowania 
umiej ętności 
prospołecznych 

1. Stałe przekazywanie, uzupełnianie  
    i utrwalanie wiedzy historycznej 
2  Kształcenie umiejętności łączenia 
    faktów historycznych  
    z poszczególnych epok dla 
    kolejnych etapów rozwoju kraju, 
    Europy, świata 
3. Omówienie znaczenia symboliki  
    w ogóle, a symboli państwowych 
    w szczegółach,  w przekazach  
    komunikacyjnych o charakterze 
    społecznym 
4. Przypominanie o ważnych świętach 
    państwowych i religijnych 
5.  Zapoznanie uczniów z  sylwetkami  
     i dorobkiem Wielkich Polaków  
6. Preferowanie i promowanie  
    występów uwzględniających utwory  
    poetyckie, pieśni i muzykę  
    o charakterze patriotycznym 
7. Zapoznawanie uczniów ze strukturą 
    samorządów i instytucji  
    państwowych oraz ich rolą w życiu 
8. Umożliwianie uczniom rozwijania  
    zdolności organizatorskich   
    i społecznych 
9. Motywowanie uczniów 
    do poznawania kultury i języka  
    innych państw poprzez  
    wskazywanie potrzeb i możliwości 

1. Pogadanki, rozmowy  
    i dyskusje  na lekcjach  
    przedmiotowych i godz.  
    wychowawczych 
2. Dostarczenie literatury  
    o tematyce historycznej 
3. Oglądanie filmów 
    dokumentalnych 
4. Spotkania z historykami, 
    badaczami 
5. Wycieczki do muzeum  
6. Odgrywanie scenek 
7. Organizowanie quizów 
8. Dokładne zapoznanie 
    uczniów z symbolami  
    państwowymi( godło, hymn,  
    flaga) 
9. Omówienie i ćwiczenie  
    zachowań wobec symboli  
    (śpiewanie hymnu,  
    uszanowanie sztandaru, 
    godła)  
10. Sporządzenie „Kalendarza 
    imprez i uroczystości”, który 
    będzie inspirowały do  
    odpowiednich działań  
    na terenie szkoły 
    (akademie, apele, konkursy) 
11. Zapoznanie uczniów  
     z życiem Jana Pawła II,  

 
 
Nauczyciele i 
wychowawcy 
 

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie:  
1. Znają różne fakty 
z historii państwa 
polskiego, Europy 
i świata 
2. Rozumieją znaczenie 
historii dla rozwoju 
społecznego 
i gospodarczego 
3.Znają podstawowe 
symbole państwowe 
(godło, hymn, flaga) 
4.Pamiętają o ważnych 
świętach  - państwowe  
i religijne 
5.Mają podstawową 
wiedzę o sylwetkach 
Wielkich Polaków 
6.Propagują w szkole 
 i środowisku pieśni 
patriotyczne 
7.Rozumieją sposób 
funkcjonowania instytucji 
państwowych 
8.Dążą do 
zagwarantowania sobie 
warunków 
umożliwiających im 
przygotowanie do 
przyszłego, aktywnego 
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   w tym zakresie 
 

    laureatów nagrody Nobla 
    i innych. Wielkich Polaków 
12. Wykorzystanie lekcji  
    muzyki i zajęć  
    pozalekcyjnych do nauki  
    pieśni patriotycznych 
13. Organizowanie konkursów 
    np. recytatorskich, pieśni 
    patriotycznej 
14. Tworzenie możliwości  
    samodzielnego  
    przygotowania przez  
    uczniów wybranych imprez 
15. Aktywizowanie uczniów do 
    pomocy kolegom w nauce 
16. Przygotowywanie  
    informacji tematycznych  
    (wystawy, gazetki)  

 
 
 
 
 
 
zgodnie  
z  
kalendarzem 
imprez 
 
 
 
 
 
 
co miesiąc 

funkcjonowania  
w społecznego, 
zawodowego i 
proeuropejskiego 

9. Uczniowie 
piel ęgnuj ą tradycje 
i zwyczaje 

1. Sukcesywne zapoznawanie  
    uczniów z ogólnie znanymi  
    i uznanymi zwyczajami i tradycjami 
    w różnych sferach życia 
2. Praktyczne wykorzystanie wiedzy 
    i doświadczeń uczniów przy  
    organizowaniu zajęć związanych 
    ze: Świętem Zmarłych, Mikołajem,  
    Świętami Bożego Narodzenia,  
    Świętami Wielkanocnymi 
3. Inspirowanie do poznawania 
    zwyczajów i tradycji innych 

1. Rozmowy na lekcjach  
    j. polskiego, religii, historii, 
    muzyki, plastyki, kształcenia 
    zintegrowanego  
2. Wycieczki, filmy 
3. Spotkania z ciekawymi  
    ludźmi pielęgnującymi  
    tradycje 
4. Udział w porządkowaniu 
    grobów 
5. Organizowanie Mikołaja w  
    klasie, dla innych dzieci,  
   (np. z Domu Dziecka) 
6. Wykonywanie ozdób 
    choinkowych, stroików  
   świątecznych , laurek, 
   kartek okolicznościowych 

 
 
 
 
Nauczyciele , 
wychowawcy  

 
 
 
 
od początku 
do końca roku 
szkolnego – 
zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
 
 
grudzień 
 
 
 
 

Uczniowie: 
1. Mają wiedzę ogólną 
 o zwyczajach 
i tradycjach 
kultywowanych w domu, 
szkole i regionie 
2..Akceptują tradycje  
3. Chętnie wykorzystują 
w codziennym życiu 
uznane zwyczaje i 
tradycje 
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7. Przygotowywanie Jasełek 
8. Zdobienie pisanek 
9. Prezentowanie Stołu  
    Wigilijnego lub 
    Wielkanocnego 
10. Oglądanie filmów,  
    spektakli teatralnych 
11. Spotkania z ludźmi  
    reprezentującymi inną 
    kulturę czy naród 

 
marzec 
kwiecień 

10. Uczniowie 
rozumiej ą 
znaczenie 
środowiska 
naturalnego 
w życiu człowieka, 
dbają o nie 

1. Stałe przekazywanie informacji  
    służących zrozumieniu i akceptacji  
    ekologii w życiu 
2. Promowanie zachowań  
    proekologicznych uczniów przez 
    szkołę 
3. Stwarzanie okazji do cyklicznego 
    i szerszego poruszania tematyki  
    ekologicznej 
 

1.Rozmowy, pogadanki  
   na lekcjach  filmy, literatura  
   przedmiotu 
2. Segregacja odpadów,  
    czynny i bierny udział  
    w akcjach ekologicznych 
    o rozmaitym zasięgu 
3. Dbanie o rośliny 
    w klasach i wokół szkoły 
4. Zachęcanie do udziału               
    w konkursach ekologicznych  
5. Organizowanie  imprez 
    szkolnych o charakterze  
    ekologicznym – wystawy  
    inscenizacje, , sprzątanie  
    okolicy np. parku itp. 

 
 
 
Nauczyciele   
i wychowawcy 
 

 
 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 

Uczniowie: 
1.Rozumieją pojęcie 
ekologii 
2.Przejawiają 
proekologiczne 
zachowania 
3.Propagują tematykę 
ekologiczną na terenie 
szkoły i w środowisku 
4. Uczestniczą  
w akcjach, imprezach, 
konkursach  
o charakterze  
ekologicznym 

11. Uczniowie maj ą 
szansę 
i mo żliwo ści 
rozwijania swoich 
uzdolnie ń, talentów 
i pasji 

1. Organizowanie zajęć o charakterze 
    psychoedukacyjnym,  
    umożliwiających uczniom poznanie 
    własnych  możliwości i „mocnych” 
    stron 
2. Stwarzanie uczniom możliwości 
    realizacji swoich zainteresowań  
    i  uzdolnień pod kierunkiem  
   nauczyciela 

1. Rozmowy na godz. wych. –  
    burza mózgów, drama 
2. Spotkania z psychologiem  
    lub pedagogiem, 
3. Organizowanie zajęć  
    dodatkowych – kółka  
    zainteresowań, SKS, chór 
4. Organizowanie konkursów  
    przedmiotowych, olimpiad  

 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele  

 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego 
 
zgodnie  
z  

Uczniowie:  
1.Potrafią określić 
własne zainteresowania 
i uzdolnienia 
2.Są zorientowani 
możliwościami ich 
rozwoju na terenie szkoły 
i poza nią 
3.Szkoła inspiruje 
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3.  Informowanie uczniów i ich  
     rodziców o możliwościach  
     uczestnictwa w zajęciach poza  
     szkołą 
4.  Organizowanie zajęć  
     Wspierających realizację zadań 
     dydaktycznych 
5. Organizowanie zajęć dodatkowych 
    dla uczniów niepełnosprawnych,  
    stosownie do ich potrzeb 
6. Wysłuchiwanie opinii uczniów    
    na temat funkcjonowania szkoły  
    i realizowanie wybranych propozycji 
 

    sportowych, ortograficznych 
5. Propagowanie informacji  
    na temat możliwości  
    korzystania z zajęć  
    dodatkowych realizowanych 
    poza szkołą 
6. Każde dziecko 
    niepełnosprawne ma  
    dodatkowo zajęcia  
    wspomagające proces  
    dydaktyczny stosownie  
    do potrzeb 
7. Angażowanie uczniów  
    niepełnosprawnych do  
    realizacji funkcji na rzecz  
    klasy, szkoły  
8. Spotkania  
    z przedstawicielami  
    samorządu szkolnego, Rady 
    Rodziców, i przekazywanie  
    dyrekcji  ich sugestii oraz  
    ewentualne wdrażanie 
    do realizacji  

kalendarzem 
imprez 
 
wrzesień 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 

uczniów do 
samorealizacji w różnych 
sferach osobowości 
4.Szkoła otacza 
szczególną troską 
uczniów 
niepełnosprawnych 
5.Uczniowie inspirują 
aktywność szkoły w 
zabezpieczaniu 
sygnalizowanych potrzeb 

12. Uczniowie s ą 
przygotowani do 
pełnienia ról 
społecznych 

1. Stwarzanie sytuacji  
    umożliwiających uczniom  
    zrozumienie ich przyszłych ról 
    w życiu społecznym 
2. Kształcenie umiejętności  
    reagowania na niewłaściwe  
    zachowania rówieśników  
    i dorosłych 
3. Inspirowanie uczniów do realizacji  
    zadań trudnych (np. wspieranie 
    kolegów z rodzin patologicznych 
4. Powierzanie uczniom do  

1. Informacje na lekcjach  
    przedmiotowych i godz.  
    wychowawczych 
2. Wymiana informacji  
    w dyskusjach, rozmowach –  
    burza mózgów, drama 
3. Pełnienie ról w samorządzie 
    Szkolnym i klasowym 
4. Odgrywanie scenek, analiza 
    i ocena zaistniałych sytuacji,  
5. Zasięganie opinii poprzez 
    rozmowy, wywiady ankiety,  

 
 
 
Nauczyciele 
wychowawcy,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
w każdym roku 
od początku 
do końca roku 
szkolnego  
 
 
 
 
 

Uczniowie: 
1. Rozumieją swoje role 
w życiu społecznym 
2. Potrafią określić 
własne cele i potrzeby. 
3. Praktycznie ćwiczą 
umiejętności 
prospołeczne 
4.Potrafią odróżnić  
dobro od zła  
5. potrafią dokonywać  
właściwych wyborów  
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    samodzielnej realizacji niektórych 
    zadań dydaktyczno – 
    wychowawczych 
5. Motywowanie uczniów do działań  
    na rzecz środowiska szkolnego,  
    lokalnego 
6. Dostarczanie wiedzy koniecznej  
    do podjęcia decyzji o wyborze  
    szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu 
7. Stworzenie uczniom możliwości  
    do odkrywania i rozwijania swoich  
    zainteresowań i zdolności 

6. Kreowanie działań uczniów 
     – rozmowy, kontakty  
    indywidualne 
7. Zajęcia psychoedykacyjne  
    dotyczące stosunków   
    międzyludzkich, 
8. Przygotowanie imprez przez  
    uczniów.  
9. Aktywny udział uczniów  
    w pracach porządkowych,  
10 .Konkursy, pisanie  
     informacji do mediów,  
     udział w uroczystościach 
     szkolnych i  gminnych 
11. Informacje o kryteriach 
      wyboru zawodu i szkoły  
      informatory o konkretnych  
      zawodach 
12. Prezentacje szkół  
      ponadgimnazjalnych,   
      zapoznanie z ulotkami  
      filmami, wycieczki do szkół  
      ponadgimnazjalnych 
 13. Spotkania z pedagogiem 
       i psychologiem z PPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciel 
preorientacji 
zawodowej  

 
 
 
 
 
 
zgodnie  
z  
kalendarzem 
imprez 
 
 
 
 
 
na zajęciach 
preorientacji 
zawodowej 

6. Wskazują i akceptują 
właściwe postawy 
7. Rozumieją misję 
szkoły i aktywnie 
uczestniczą w jej 
realizacji 
8. Wspierają działania 
promujące szkołę 
9. Są przygotowani do 
trafnego. wyboru 
przyszłego zawodu czy 
szkoły 

 

 

 


