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Nr Cele i zadania 
 

Podzadanie Formy realizacji Odpowiedzialni Miernik Uwagi 

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

Uczniowie: 
znają prawo szkolne i zasady  
funkcjonowania społeczności  
szkolnej przestrzegają na co dzień zasady  
zachowania i estetycznego wyglądu  i dbają 
o swój wygląd 

 
obserwacja zachowania 
uczniów, ocena okresowa  
z  zachowania 

 
nauczyciele i 
pracownicy szkoły, 
uczniowie, 
 

 
od początku  
do końca  roku  
szkolnego 

 

2.  
Uczniowie dbaj ą o własne 
zdrowie i bezpiecze ństwo  
 
 

Uczniowie: 
mają wiedzę pozwalającą im rozumieć 
potrzebę dbania o własne ciało 
i zapobiegania chorobom, używkom, 
agresji, potrafią bezpiecznie poruszać się 
po drodze, znają zasady zachowania się 
na wycieczce, w czasie zagrożenia  
p. poż., życia i przestrzegają tych zasad 

 
działania profilaktyczne 
związane z higieną 
osobistą we współpracy z 
pielęgniarką szkolną,  
karta rowerowa 
 i motorowerowa, próbny 
alarm ewakuacyjny 

 
wszyscy 
nauczyciele i 
pracownicy szkoły, 
uczniowie, 
pielęgniarka 
szkolna 
 

 
od początku  
do końca  roku  
szkolnego 

 

3.  
Uczniowie szanuj ą dobro 
wspólne i osobiste   
 

Uczniowie:  
dbają o własne i powierzone im mienie 
czują się gospodarzami szkoły, 
reagują na wandalizm. 

 
dyżury szkolne i klasowe 
konkurs na najładniejszą 
klasę,  

 
nauczyciele, 
pracownicy szkoły 
 i uczniowie 

od początku  
do końca  roku  
szkolnego 
 

 

4.  
Uczniowie preferuj ą 
aktywny wypoczynek  
 

Uczniowie: 
mają wiedzę na temat korzyści płynących 
z aktywnego wypoczynku, 
znają możliwości spędzania  aktywnie 
wolnego czasu 

 
zawody sportowe,  
 wycieczki , biwaki –  

 
wszyscy 
nauczyciele 
samorząd szkolny 

 
zgodnie z 
planem 
wycieczek 

 

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

Uczniowie:  
potrafią dostrzec sytuacje, w których ich 
koledzy potrzebują wsparcia i pomocy, 
potrafią zorganizować pomoc dla swoich 
potrzebujących rówieśników, a także dla 
osób starszych, samotnych 

 
udział w akcji 
charytatywnej 
 

 
nauczyciele, 
rodzice, uczniowie 

 
1 akcja w roku 
szkolnym 

 

6.  
Uczniowie s ą świadomymi 
odbiorcami kultury i  sami 

Uczniowie: 
mają możliwość udziału w różnego typu 
imprezach kulturalnych i wykorzystywanie 

 
wycieczki - kino, teatr,  
udział w uroczystościach i 

 
nauczyciele i 
uczniowie 

 
3 – 4 razy  
w roku szkolnym 
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ją tworz ą 
 

ich do kształtowania własnych 
zainteresowań i pasji 

konkursach szkolnych – 
zgodnie z Kalendarzem 
imprez i uroczystości 
 

7.  
Uczniowie zachowuj ą się 
kulturalnie w ka żdej 
sytuacji  

Uczniowie: 
rozumieją znaczenie kulturalnego 
zachowania się, a w kontaktach 
interpersonalnych posługują się 
kulturalnym i poprawnym językiem w 
mowie i piśmie   

 
obserwacja zachowania 
uczniów, ocena okresowa  
z  zachowania, 
konkursy języka polskiego, 
ortograficzny i inne 

 
wszyscy 
pracownicy szkoły 
 i uczniowie 
 

od początku  
do końca  roku  
szkolnego 
 
marzec - maj 

 

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

Uczniowie:  
znają różne fakty z historii państwa 
polskiego, Europy i świata, 
znają podstawowe symbole państwowe 
(godło, hymn), 
pamiętają o ważnych świętach 
państwowych i religijnych 

 
udział w uroczystościach 
szkolnych z okazji świąt 
państwowych i religijnych 

 
nauczyciele, 
nauczyciel 
biblioteki 
 
 
 

 
 
3 x w roku 

 

9.  
Uczniowie piel ęgnuj ą 
tradycje i zwyczaje 
 

Uczniowie: 
mają wiedzę ogólną o zwyczajach 
i tradycjach przestrzeganych w domu, 
szkole i regionie 

 
gazetki okolicznościowe 
imprezy szkolne i klasowe 
oraz wycieczki 
dydaktyczne 

 
nauczyciele i 
wychowawcy 

 
od początku  
do końca  roku  
szkolnego 

 

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

Uczniowie: 
przejawiają  i propagują zachowania 
proekologiczne na terenie szkoły i w 
środowisku 

 
lekcje przyrody, biologii, 
udział w akcji sprzątania 
świata, impreza szkolna, 
gazetki tematyczne,  

nauczyciele 
biologii, przyrody 
geografii i 
wychowawcy 

w ciągu  roku 
1 akcja 
1 impreza 
4 gazetki 

 

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

Uczniowie:  
rozwijają własne zainteresowania 
i uzdolnienia w szkole i poza nią, 
 
 

 
konkursy przedmiotowe 
 i pozaprzedmiotowe, 
kółka zainteresowań, 
zajęcia sportowe, lekcje 
wychowawcze, 

 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 

 
od początku  
do końca  roku  
szkolnego 
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organizacja imprez 
szkolnych, realizacja 
uczniowskich projektów 
gimnazjalnych, programy 
artystyczne na 
uroczystości szkolne 

12.  
Uczniowie s ą 
przygotowani do pełnienia 
ról społecznych   
 
 
 

Uczniowie: 
rozumieją swoje role w życiu społecznym 
wspierają działania promujące szkołę 
są przygotowani do trafnego. wyboru 
przyszłego zawodu, szkoły 

 
lekcje wychowawcze, wdżr 
i preorientacji zawodowej, 
pełnienie ról społecznych 
w samorządzie klasowym  
i szkolnym, wycieczki do 
szkół ponadgimnazjalnych 
i zakładów pracy 

 
wychowawcy 
nauczyciele 
przedmiotów, 
samorząd szkolny, 
uczniowie 

 
od początku  
do końca  roku  
szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


