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OBSZAR:  KULTURA- WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ 

 

CEL GŁÓWNY  ZADANIA, FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń potrafi zachować się 
kulturalnie w różnych 
sytuacjach społecznych. 

Zapoznanie w ramach godzin wychowawczych z normami i 
zasadami zachowania się w szkole na podstawie dokumentów: 
Prawa i obowiązki ucznia, Statut szkoły, Kryteria ocen z 
zachowania. 

wychowawcy wrzesień 

Zapoznanie w ramach godzin wychowawczych z procedurami 
postępowania wychowawczego. Stosowanie ich w przypadku 
naruszania norm i zasad życia społecznego. 

wychowawcy, 
wszyscy 
pracownicy szkoły 

wrzesień/ na 
bieżąco  

Przeprowadzenie cyklu lekcji prezentujących zasady dobrego 
wychowania (upowszechnienie zasad z zakresu savoir – vivre) w 
tym poświęcenie, co najmniej 1 godziny na zagadnienia związane 
z zachowaniem dobrych manier przy stole (wykorzystanie 
uroczystości typu Wigilia klasowa czy Wielkanoc). 

Godzina wychowawcza 
Kto to jest dżentelmen? Czy warto nim być w obecnych czasach? 
"NIE" nie zawsze oznacza nieuprzejmość. 
Poczuj bluesa w kaktusach dobrych manier 
Savoir - vivre w relacjach dziewczyna -chłopak. 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej  „Z kulturą za pan 
brat” 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej „Jak zachować się 
przy stole?” 

Zwracanie uwagi na zachowanie dobrych manier podczas 
spożywania posiłku w stołówce szkolnej 

wychowawcy 

wszyscy 
nauczyciele 

wg potrzeb 

Zorganizowanie konkursu pod hasłem   „Dobre maniery na co 
dzień, a nie od święta”. 

SU II semestr 



 

Kultura kibicowania i zachowania w obiektach sportowych. 
Powołanie grupy cheerleaderek. 

nauczyciele w-fu cały rok wg 
kalendarza 
szkolnego SZS 

Egzekwowanie dbałości o kulturę słowa w czasie zajęć szkolnych i 
przerw. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok  

Poszerzanie oferty szkoły o spotkania i wyjazdy  o charakterze 
kulturalnym. Wyjazdy z całą klasą np. do kina, teatru itd.) 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 

Uczeń ma właściwy stosunek 
do kolegów, osób dorosłych, 
wyznawców innej wiary, osób 
niepełnosprawnych. 

Opracowanie oraz wyeksponowanie kontraktów klasowych 
(Kodeks naszej klasy) zawierających zasady oraz normy 
obowiązujące w klasie oraz konsekwentne ich egzekwowanie. 

wychowawcy 

wszyscy 
nauczyciele  

wrzesień  

cały rok  

Systematyczne rozwiązywanie problemów, konfliktów.  Bieżąca 
analiza zaistniałych sytuacji i konfliktów. Rozwiazywanie ich 
poprzez:  indywidualna opiekę pedagogiczną, rozmowy, spotkania 
w klasach, spotkania mediacyjne. 

wychowawcy,  

pedagodzy 

cały rok 

Przeprowadzenie działań na temat praw człowieka, dziecka, 
ucznia – gazetka ścienna, pogadanki na godzinach 
wychowawczych i lekcjach wos-u, Pogadanka w czasie godz. 
wychowawczej „Kto i co broni praw człowieka?” 

  Pogadanka w czasie godz. wychowawczej Poznajemy różne 
religie i kultury. 

wychowawcy 

nauczyciele 
pracujący w 
świetlicy 

cały rok  

Propagowanie wśród młodzieży różnych form dialogu 
ekumenicznego: 
- udział młodzieży w takich wydarzeniach jak jasełka, 

bierzmowanie, obchody świąt parafialnych, rekolekcje 
wielkopostne, I spowiedź i komunia 

księża / katecheci/ 
nauczyciele 

cały rok  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych, osób 
niepełnosprawnych oraz  rówieśników. 

Bieżące reagowanie na zachowania niewłaściwe oraz wspieranie 
postaw właściwych i społecznie uznawanych.  

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagodzy, 
wychowawcy 

cały rok  

Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, 
narodowych, światopoglądowych, wyznaniowych i kulturowych.  
„Klasowe Zasady Tolerancji” 

Realizacja projektów eTwinning. 

Anchim, D. Bajko, 

SU 

cały rok  

Uczeń szanuje mienie szkoły, 
cudze dobra materialne i 
osobiste. 

Wyrabianie szacunku i poczucia odpowiedzialności za wspólne 
dobro, w szczególności mienie szkoły.  
Opieka nad salami: dekoracja stała oraz okazjonalna. 
Angażowanie uczniów do prac porządkowych, dekoracyjnych na 
teranie szkoły. 
Okolicznościowe gazetki ścienna w każdej klasie 

Nauczyciele 
odpowiedzialni za 
dekoracje  

 

SU 

cały rok  

Wyrabianie nawyków dbania o estetykę własnego wyglądu i 
najbliższego otoczenia. Pogadanka w czasie godz. wychowawczej 
Jak mnie widzą, tak mnie piszą.  

Dbanie o higieną fizyczną w ramach edukacji zdrowotnej w kl. II 

wszyscy 
nauczyciele  

cały rok 

Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy i szkoły. 

 Pochwały w dzienniku i na forum klasy. 

 

wszyscy 
nauczyciele, SU 

cały rok  



 

 
OBSZAR:  RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 
 
 

CEL GŁÓWNY  ZADANIA, FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI REALIZATOR TERMIN 

Uczeń zna zasady 
obowiązujące w relacjach 
międzyludzkich i znaczenie 
prawidłowej komunikacji w 
życiu. 

Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na zachowania i  
ułatwiającymi porozumiewanie się.  Zajęcia socjoterapii.  

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej - Jak mówić, żeby mnie 
słuchano – Jak słuchać, żeby do mnie mówiono? 

wychowawcy,  

pedagodzy 

A. Owsiejczuk 

cały rok 

Poznanie i ćwiczenie stosowania komunikatu "JA".  

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Czy potrafię wyrażać 
swoje pragnienia i emocje? 

wychowawcy, pedagodzy cały rok  

Uczeń zna bariery komunikacji 
interpersonalnej. Rozumie 
znaczenie komunikacji 
niewerbalnej. Umie uszanować 
zdanie innych oraz  bronić 
własnego zdania. 

 

Poznawanie przyczyn zakłóceń w procesie komunikacji.  

Podczas bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej  

Poznajemy siebie – asertywność, uległość, agresja w zachowaniu. 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Co wiem o innych 
uczniach z klasy, a co oni wiedzą o mnie? 

wychowawcy, pedagodzy cały rok 

Stosowanie metod integracyjnych:  
- metod ułatwiających wzajemne poznanie się 
- metod aktywizujących 
- metod na budowanie zaufania 
- metod ułatwiających prowadzenie rozmów i dyskusji 
- metod informacji zwrotnych. 

wychowawcy, 
pedagodzy, wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  



 

Przekazanie zasad prawidłowej dyskusji. Ćwiczenia usprawniające 
umiejętności komunikowania się, przemawiania, dyskutowania. 
Uświadamianie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się. 
Prowadzenie działań wyjaśniających oraz spotkań mediacyjnych. 
Bieżące reagowanie na zachowania pozbawiane obowiązujących 
zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. Wskazywanie zasad 
i rolę prawidłowej komunikacji społecznej jako ważnych czynników 
zapobiegających plotkom, nieporozumieniom i konfliktom – bieżące 
spotkania indywidualne i grupowe, ,,herbatki pedagogiczne” 

Bieżące rozwiązywanie konfliktów powstałych na tle bieżących 
relacji miedzy klasowych. Prowadzenie działań wyjaśniających oraz 
spotkań mediacyjnych. 

Jak napisać przemówienie? – j. polski. 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Dlaczego warto mnie 
lubić? – prezentacja przemówień napisanych na j. polskim. 

pedagodzy 

wychowawcy  

nauczyciele przedmiotów  

cały rok  

Trening asertywności. 

Zajęcia socjoterapii.  

wychowawcy  

A. Owsiejczuk 

cały rok  

Uczeń potrafi radzić sobie w 
sytuacjach trudnych i 
konfliktowych, przeciwdziała 
przemocy  
i agresji, jest asertywny. 

Zapoznanie z pojęciem stresu i jego przejawami, konsekwencjami i 
sposobami radzenia sobie z nim. 

Zajęcia socjoterapii. 

pedagodzy  

wychowawcy 

A. Owsiejczuk 

cały rok 
szkolny 

Prowadzenie zajęć na temat zachowania się w sytuacjach trudnych 
i konfliktowych. Spotkania psychoedukacyjne na temat radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych. 

Zajęcia socjoterapii. 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej - Co może stres? 

Pedagodzy. 

wychowawcy 

A. Owsiejczuk  

 

cały rok  



 

Prowadzenie działań w kierunku zapobiegania i eliminowania 
przemocy i agresji własnej i cudzej. 

Spotkania z pedagogiem ,,Poznanie pojęcia stresu i jego 
przejawów, konsekwencji i sposobów radzenia sobie z nim”.  

Pedagodzy 

wychowawcy , wszyscy 
nauczyciele  

 

cały rok  

Kształcenie umiejętności nieagresywnego, negocjacyjnego 
rozwiązywania konfliktów. 

Zajęcia socjoterapii  
Ćwiczenia w nazywaniu własnych emocji oraz bez agresywnym 
wyrażania swoich emocji podczas rozwiązywania konfliktów 
uczniowskich. 

Lekcje z pedagogiem. 

Pedagodzy, 

wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele 

 

cały rok  

Warsztaty, spotkania, szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli 
dotyczące tematyki agresji i przemocy. 

pedagodzy, 
wychowawcy,  
A. Łapińska 

cały rok  

 
Organizowanie zajęć uczących rozpoznawania emocji oraz ich 
właściwego okazywania. 
zajęcia socjoterapii  

Wychowawcy,  

A. Owsiejczuk 

cały rok  

Uczeń jest świadomy roli 
rodziny w życiu każdego 
człowieka, rozumie 
zachowania swoje i innych 
członków rodziny. 

Realizacja tematyki prorodzinnej na godzinach wychowawczych i 
wdż. Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Tradycje 
świąteczne w moim domu. 

Uroczystości klasowe - Wigilia 

wychowawcy  

A. Łapińska 

cały rok  

Realizacja zajęć nadobowiązkowych: „Wychowanie do życia w 
rodzinie”. 

 

A. Łapińska  cały rok  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

OBSZAR:  BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI  
                   ZA WŁASNY ROZWÓJ 
 

CEL GŁÓWNY ZADANIA, FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI REALIZATOR TERMIN 

Uczeń świadomie dąży do 
podniesienia swoich wyników 
w nauce. 

Diagnoza stylów uczenia się uczniów. 
wychowawcy klas  wrzesień/ 

październik  

Zorganizowanie zajęć na temat „ Jak się uczyć?”: 

- test wielorakiej inteligencji 
- style uczenia się 
- nowe techniki zapamiętywania 

wychowawcy  II semestr 

Dostosowanie metod nauczania do potrzeb i możliwości ucznia. 
ZDW i ZKK 

Przygotowanie materiałów na lekcje, dobór metod. 

wszyscy nauczyciele cały rok  

Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu 
zewnętrznego 

Nocka  edukacji alternatywnej – matematyczny  trening przed 
egzaminem. 

nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych  

cały rok  

Organizacja szkolnego etapu olimpiad i konkursów wiedzy ze 
wszystkich przedmiotów. 

Zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań (np. Szkolny Klub Europejski) 

nauczyciele przedmiotów cały rok  



 

Motywowanie i umożliwienie uczniom brania udziału w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych. Rozmowy 
wspierające osiągnięcia uczniów- pochwały, gratulacje oraz 
rozmowy motywujące do wytrwałej pracy dla podniesienia wyników 
w nauce ( w miarę możliwości prowadzone w obecności rodziców) 

Organizowanie konkursów w ramach Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych. 

Konkurs profilaktyczno-literacki Życie bez nałogów 

pedagodzy, 
wychowawcy, wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych – rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień. 
„Warsztaty malowania pisanek” 

nauczyciele przedmiotów cały rok  

Inspirowanie młodzieży do twórczości własnej z możliwością 
organizacji wystaw prac uczniów. 

A. Rasiuk 

nauczyciele świetlicy 

cały rok  

Organizowanie lekcji poza szkołą oraz wycieczek tematycznych i 
integracyjnych. 

wszyscy nauczyciele  cały rok 
szkolny 

Wspieranie i promowanie uczniów osiągających bardzo dobre 
wyniki w: nauce, olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych 
itd. 

 Zachęcanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych zawodach 
sportowych. 

Motywowanie do podnoszenia sprawności w czasie wolnym 

dyrekcja 
nauczyciele w-f  
nauczyciele  

cały rok  

Współpraca z rodzicami w zakresie systematycznego udziału 
uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w celu podniesienia efektów 
kształcenia.  

wychowawcy, 
nauczyciele prowadzący 
zaj. dodatkowe  

cały rok  



 

Urozmaicenie metod pracy z uczniem zdolnym:  
- efektywne wykorzystanie pomocy naukowych 
- praca z tekstami źródłowymi, publicystycznymi, naukowymi 
- poszerzenie oferty kół zainteresowań 
- szersze wykorzystanie w nauce technologii informacyjnej 
- indywidualna praca z uczniem 

wszyscy nauczyciele  cały rok  

Szczególna troska o uczniów mających trudności w nauce 
wynikających niepełnosprawności, opóźnień rozwojowych lub 
będących wynikiem trudności w nauce, zaniedbań wychowawczych 
środowiska rodzinnego:  
- tworzenie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów 

edukacyjno - terapeutycznych  
- organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 
- organizacja zajęć rewalidacyjnych  
- organizowanie młodzieżowej grupy wsparcia dla uczniów 

potrzebujących pomocy w nauce. 
- spotkania indywidualne z pedagogiem szkolnym 
- współpraca z PPP-P 
- informowanie rodziców o osiągnięciach i niepowodzeniach 

uczniów, wskazywanie kolejności, możliwości rozwiązywania 
problemów. 

Powołanie „Akademii samopomocy uczniowskiej” 
 

pedagodzy, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 

SU 

Cały rok 



 

Dbanie o wysoką frekwencję uczniów: 
- systematyczne kontrolowanie frekwencji, bieżąca współpraca z 

rodzicami w tym zakresie  
- promowanie uczniów i klas z najwyższą frekwencją. 
- kontrola i egzekwowanie realizacji obowiązku uczestniczenia w 

zajęciach w ramach pomocy pedagogiczno- psychologicznej 
- ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 
Praca w zespole d.s. opracowania, realizacji i ewaluacji 
Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych . 
Organizowanie i monitorowanie zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć  rewalidacyjnych. 
Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym- ,,herbatki 
pedagogiczne” 
Indywidualne spotkania z rodzicami - informowanie o osiągnięciach 
i niepowodzeniach uczniów, wskazywanie kolejności, możliwości 
rozwiązywania problemów. 
 

wychowawcy, 
nauczyciele  

Cały rok 

Kształtowanie postaw dialogu między nauczycielami a uczniami, 
tworzenie klimatu zaufania: 
- indywidualne rozmowy z uczniami 
- zajęcia integracyjne  
- otwartość na problemy młodzieży, współpraca wychowawców i 

nauczycieli z pedagogiem szkolnym 
- herbatki pedagogiczne czyli indywidualne spotkania uczeń-

pedagog 
Godzina wychowawcza  

Jacy jesteśmy wobec siebie, osób dorosłych, nauczycieli? - o 

kulturze bycia, na co dzień 

wychowawcy, 
pedagodzy  

cały rok  

Pozyskanie informacji o losach absolwentów oraz organizowanie z 
nimi spotkań w celu promowania wartości edukacji. 

Pedagog, wychowawcy cały rok 



 

Promowanie i nagradzanie ambitnych postaw uczniów – 
informowanie o sukcesach tej młodzieży podczas apeli, informacje 
na stronie internetowej, gablocie, mediach lokalnych. Nagradzanie 
w formie wyjazdów, nagród rzeczowych i pieniężnych.  

Nagrody dla najlepszych uczniów, najlepszych czytelników. 

Konkursy językowe 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 

Konkurs Języka Angielskiego Grammar is Easy 

dyrekcja 
nauczyciele w-f  

nauczyciele 

cały rok 

Organizowanie konkursów i programów i projektów czytelniczych. 
Cykliczne prezentowanie stanu czytelnictwa uczniom i 
wychowawcom klas z wręczaniem symbolicznych nagród 
(propagowanie wzorowego czytelnictwa oraz terminowego zwrotu 
książek). 

biblioteka  

nauczyciele  

cały rok  

Prezentacja efektów pracy kół zainteresowań itp.: teatralnego, 
plastycznego, literackiego na spotkaniach z rodzicami, na forum 
szkoły ,stronie internetowej oraz społeczności lokalnej. 

opiekunowie kół  

  

cały rok  

Organizowanie akcji charytatywnych w ramach wolontariatu i 
samorządu uczniowskiego np.Góra grosza 

„Dzień Misia” – Zbiórka maskotek . Celem przekazania dzieciom w 
lokalnym przedszkolu i szkolnej zerówce. 

Akcja: Czytamy przedszkolakom . 

opiekunowie wolontariatu 
i samorządu 
uczniowskiego 

zgodnie z 
planem 
pracy 
wolontariatu 
i SU  

 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – „Gdy dzieci nauczymy 
kochać przyrodę, będą kochać i ludzi…” Uczestnictwo w działaniach 
mających na celu odnowę i zapobieganie dewastacji środowiska. 
„Gatunki inwazyjne w Polsce” – prezentacja multimedialna 
Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Czy zwierzęta i rośliny 
mają jakieś prawa? 

Wychowawcy  cały rok 



 

Podnoszenie sprawności fizycznej i rozbudzanie zainteresowań 
turystyką o charakterze poznawczym: 
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 
- imprezy o charakterze sportowym  
- wycieczki, rajdy piesze i rowerowe 

wszyscy nauczyciele cały rok  

Przygotowanie do korzystania z rożnych źródeł informacji i 
umiejętnego ich segregowania: 
- organizowanie konkursów czytelniczych 
- lekcje w „bibliotece” 
- wykorzystywanie w trakcie lekcji różnych źródeł informacji 

(książki, komputer, TV) 
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Konkursy w ramach MMBS 2017 
Święto Biblioteki. 
Przygotowywanie zestawień czytelnictwa w klasach. 
Przyznanie Dyplomu Najsystematyczniejszych czytelników; 
zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki 

wszyscy nauczyciele  cały rok  

Uczeń potrafi kontrolować i 
oceniać swoją pracę. Rozumie 
potrzebę wyznaczania sobie 
celów i dąży do ich osiągania. 

Kształcenie umiejętności samooceny, samokontroli i akceptacji 
samego siebie. 

wychowawcy  

nauczyciele  

cały rok   

Realizowanie samodzielnych czy grupowych prac projektowych w 
ramach zajęć edukacyjnych. 

nauczyciele prowadzący 
projekty 

cały rok 

Propagowanie znaczenia efektywnego wykorzystania czasu 
wolnego i planowania własnych działań. 

Organizowanie i udział w  imprezach sportowych, m.in. piłce nożnej, 
unihokeju, biegach przełajowych, szkolnych zawodach w piłkę 
nożną ,w pływaniu, Olimpijce, Polska Biega 2018.. 

Wychowawcy, 
nauczyciele w-f 

cały rok  

Ocenianie aktywności uczniów zgodnie z PZO- przedstawienie 
jasnych kryteriów oceniania oraz zasad wglądu do sprawdzianów i 
prac klasowych. 

wychowawcy , 
nauczyciele 

wrzesień/ 
cały rok  



 

Bieżące informowanie o ocenach. Prowadzenie pogadanek z 
uczniami i ich rodzicami na temat znaczenia pracy własnej ucznia w 
domu. 

wychowawcy  

nauczyciele, pedagog  

co miesiąc  

Analiza i ocena wyników sprawdzianów opracowanych przez 
zespoły samokształceniowe. 

zespoły przedmiotowe  cały rok  

Uczeń bierze aktywny udział w 
życiu grupy, klasy i szkoły.  

 

Propagowanie różnorodnych form aktywności i przedsiębiorczości: 
klasowe i szkolne imprezy integracyjne, praca w samorządzie 
uczniowskim, wolontariacie lub wybranych organizacjach. 

Konkurs ,,Jeden dzień z życia mojej klasy” (krótki film) 

wszyscy nauczyciele  

 

SU 

cały rok  

 

IIsemestr 

Przygotowywanie sprawozdania/ reportażu/prezentacji 
multimedialnych z apeli, imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów 
klasowych, biwaków itp., celem upowszechniania i zachęcania 
uczniów do aktywniejszego włączania się w pozalekcyjne życie 
klasy i szkoły. 

W. Kaliszuk,  

J. Wieremiejuk 

cały rok  

Uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji  
materialnej może 
liczyć na  
pomoc w szkole.  

Organizowanie  pomocy  w formie bezpłatnych obiadów (MGOPS, 
Pajacyk ) oraz programów  ,,Szklanka mleka” , ,,Owoce w szkole”.  

wychowawcy, 
pedagodzy, 

dyrekcja, kierownik 
świetlicy   

początek I i 
II semestru 

Pomoc materialna uczniom z rodzin, będących w trudnej sytuacji 
życiowej przy współpracy z instytucjami gminy Michałowo   

Comiesięczna analiza sytuacji losowej uczniów- typowanie uczniów 
do objęcia bezpłatnym dożywianiem. 

Sponsorowane obiady dla uczniów przez MGOPS 

wychowawcy  wrzesień  



 

Uczeń jest  świadomy wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjnej, a 
w perspektywie do wyboru 
zawodu.  
 

Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju 
edukacyjno- zawodowego z uwzględnieniem potencjału, możliwości 
środowiskowych  i zdrowotnych ucznia . 
Zorganizowanie zajęć aktywizujących wybór szkoły i zawodu w 
klasach II i III. Zajęcia poprowadzą pracownicy PPP-P w 
Białymstoku. (I semestr) 
,,Poznaję siebie swoje możliwości” - badania predyspozycji 
zawodowych. Lekcja z pedagogiem. (I semestr) 
 ,,Czynniki trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia 
i przyszłego zawodu” – lekcja z pedagogiem. (I semestr) 
Współpraca z instytucjami  zajmującymi się poradnictwem 
zawodowym. 
Zapoznawanie z  zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 
(II semestr) 
Prezentowanie oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2017/2018 (II semestr) 
Kontynuacja projektu Klasa BGŻ . (II semestr) 
Spotkania pod hasłem  ,,Śladami naszych absolwentów i ciekawych 
zawodów”. 
Udział w zajęciach aktywizujących zawodowo. 

pedagog  cały rok 

 
 
 
 
OBSZAR:  WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 
 

 

CEL GŁÓWNY 
ZADANIA, FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI.  

 
REALIZATOR TERMIN 

Uczeń potrafi okazać szacunek 
dla symboli narodowych 
Polaków i innych narodów. 
Potrafi godnie zachować się 
podczas uroczystości 

Okazywanie szacunku dla symboli narodowych Polaków i 
innych narodów. Przestrzeganie i egzekwowanie zachowania 
prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu narodowego. 
Podczas apeli szkolnych oraz uroczystości lokalnych zwracanie 
szczególnej uwagi na zachowanie i postawę uczniów wobec 
symboli narodowych. 

wychowawcy, 
nauczyciele  

cały rok  



 

szkolnych  i państwowych. 

 

Poznanie historii hymnu, flagi i godła polskiego. Podczas lekcji 
muzyki, historii i plastyki omawianie tematyki symboli 
narodowych , patriotyzmu, przypominanie hymnu państwowego 
oraz pieśni patriotycznych.  

nauczyciele U. 
Stankiewicz. 
A.Rasiuk  

Październik, 
listopad, maj  

Udział delegacji oraz pocztu sztandarowego w szkolnych, 
gminnych i państwowych uroczystościach. 

K.Kaczmarek wrzesień  

Uczestniczenie w imprezach poświęconych uroczystościom 
państwowym. 

wychowawcy 
nauczyciele  

cały rok  

Przestrzeganie i egzekwowanie noszenia stroju galowego 
podczas uroczystości szkolnych. 

wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

Uczeń poznaje historię i 
tradycje swojego regionu, 
kraju i Europy. 
 
 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Poznajemy 
legendy Gminy Michałowo  
Moja mała Ojczyzna : 
- poznanie historii gminy Michałowo w oparciu o monografię 

dr. Leszka Nosa  
- wycieczki po Michałowie i okolicy 

U. Stankiewicz, 
wychowawcy  

październik/ 
grudzień  

Zaznajamianie uczniów z sylwetkami wielkich Polaków oraz 
zasłużonych Europejczyków. Pogadanka w czasie godz. 
wychowawczej – Jesteśmy z nich dumni – sławni Polacy. 

 

nauczyciele 
przedmiotów  

cały rok  

Poznanie zasad funkcjonowania państwa polskiego i Unii 
Europejskiej. 

nauczyciele 
przedmiotów  

cały rok   

Podejmowanie działań mających na celu zapoznanie z historią i 
współczesnością  regionu, kraju, Europy: Europejski Dzień 
Języków, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, 
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. 

wychowawcy , 
nauczyciele  

w ramach 
kalendarza 
szkolnego  

Akcja - Ocalić od zapomnienia” - zbiórka zniczy . 

Opieka nad miejscami pamięci narodowej.  

Odwiedzamy grób patrona gimnazjum 

wychowawcy 
świetlicy, 
wolontariat, SU 

październik/ 
listopad 



 

Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z historią i 
tradycją naszego kraju. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok  

Rozwijanie działalności Szkolnego Klubu Europejskiego. 

Gazetki, konkursy, lekcje tematyczne oraz prace w projektach e-
Twinning 
Realizacja zadań z innowacji „Kultura i sztuka w językach 

obcych” 

I. Anchim  cały rok  

Uczeń bierze udział w 
tworzeniu oraz 
podtrzymywaniu tradycji i 
obrzędowości w szkole.  

 

 

Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym i 
lokalnym: 

- konkurs wiedzy, „Co wiem o patronie mojej szkoły?” 
- apel szkolny , gazetki, wystawy okolicznościowe, prezentacje 

multimedialne dokumentujące życie i działalność patrona 
szkoły  

- poświęcenie, co najmniej 1 godziny wychowawczej na 
zagadnienia związane z  popularyzowaniem sylwetki patrona 
szkoły 

- Organizacja Szkolnego Turnieju Piłki Siatkowej im. dr. 
Leszka Nosa 

K. Kaczmarek ,  

A. Żakiewicz  

Wychowawcy  

wrzesień  

 Podtrzymywanie tradycji poprzez organizowanie imprez i 
uroczystości integrujących społeczność szkolną i lokalną. 

Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie z emerytowanymi 
pracownikami szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

 E.Mackiewicz 

cały rok  

Uczeń aktywnie  
współpracuje ze  
społecznością 
lokalną, samorządem  
terytorialnym, instytucjami  
kulturalnymi  
i organizacjami  

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, 
poprzez włączanie się w organizację konkursów, zawodów 
sportowych, imprez i uroczystości o charakterze lokalnym.  
Uczestniczenie w imprezach lokalnych m.in. rajdzie rowerowym, 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa, 
Turnieju Trójek Siatkówki o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Michałowie itp. Pomoc przy organizacji w/w imprez. 

wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  



 

społecznymi.  
  

 

Wolontariat na rzecz środowiska lokalnego. Współpraca z WTZ 
w Nowej Woli 

Opiekun 
wolontariatu i SU 

cały rok 

Współpraca z GOK-iem i MOSiR, Młodzieżową Radą Miejską 
wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 

Współpraca z Galerią Filmu i Fotografii w Michałowie.  
wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

 
 
 
OBSZAR:  BEZPIECZEŃSTWO 
 
 

CEL GŁÓWNY 
ZADANIA, FORMY I SPOSOBY  REALIZACJI.  

 
REALIZATOR TERMIN 

Uczeń zna  rodzaje i formy 
zagrożeń. 

Popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
uczniów:  
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole (z 

zasadami zachowania obowiązującymi podczas ewakuacji, z 
regulaminami pracowni), 

- kontrolowanie miejsc pracy i nauki pod względem bhp, 
-  ankiety diagnozujące stan bezpieczeństwa w  

szkole, 
- diagnoza  w zakresie występujących w środowisku  

szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka w 
celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, 

pedagodzy, 
wychowawcy  

wrzesień/ na 
bieżąco  



 

- kształtowanie umiejętności niesienia pierwszej    pomocy, 
-  spotkania z przedstawicielami Policji, służby     

zdrowia, Straży Pożarnej , 
Zapoznanie z zasadami BHP pracowni: fizycznej, 
chemicznej, technicznej, sali gimnastycznej 

-  egzekwowanie obowiązku zmiany obuwia  
  -  organizacja dyżurów szkolnych zgodnie z     
      przyjętym regulaminem, 
-    wprowadzenie odpowiedzialności klasowego   dyżurnego za 

stan klasy po zajęciach lekcyjnych. 
-    edukacja w zakresie zasad ruchu drogowego. 
Prowadzenie rozmów przypominających zasady bezpiecznego 
przebywania w szkole, wskazywanie skutków 
nieprzemyślanych zachowań. Bieżące reagowanie na 
zgłoszone  przez uczniów sytuacje zagrażające ich 
bezpieczeństwu.  

M.Owsiejczuk  

wychowawcy, 

pedagodzy 

nauczyciele 

świetlicy 

wrzesień  

Uczeń ma zapewnione 
bezpieczne warunki nauki, 
wychowania i opieki. 

Monitorowanie terenu szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz konsekwentne reagowanie na wszelkie niewłaściwe 
zachowania, przejawy wandalizmu i agresji w szkole. 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy  

cały rok  



 

Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za uszkodzone 
mienie lub naprawienie szkody przez ucznia lub jego rodziców. 
Bieżące reagowanie na sytuacje naruszania cudzej własności 
oraz braku szacunku do pracy i starań innych osób. 

Diagnoza  w zakresie występujących w środowisku  szkolnym 

czynników chroniących oraz czynników ryzyka. 

Kontrolowanie miejsc pracy i nauki pod względem bhp. 

Ankiety diagnozujące stan bezpieczeństwa w szkole. 

Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Dbam o 
bezpieczeństwo swoje i innych. 

Akcja - Bezpieczne wakacje. 

Bieżące reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania, 
przejawy wandalizmu i agresji w szkole. 

Pełnienie dyżurów nauczycielskich. 
Bieżące reagowanie na sytuacje naruszania cudzej własności 
oraz braku szacunku do pracy i starań innych osób. 

Opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni. 

pedagodzy, 
wychowawcy  

cały rok  

Współpraca z policją , MGOPS, społecznymi kuratorami 
sądowymi w sprawie uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze w przypadku, których zostały wyczerpane 
wszystkie środki wychowawcze. 

pedagodzy , 
wychowawcy , 
dyrekcja  
kierownik  świetlicy  

cały rok  

Przedstawienie uczniom konsekwencji zdrowotnych, moralnych 
i prawnych wynikających z agresywnego zachowania, 
stosowania przemocy i łamania prawa. 

pedagodzy , 
wychowawcy , 
dyrekcja 

cały rok  



 

Realizowanie treści prozdrowotnych : 

- edukacja n/t zdrowotnych, prawnych i moralnych skutków 
używania, posiadania i rozprowadzania środków 
zmieniających świadomość – nikotyna, alkohol, leki , 
dopalacze, narkotyki.  

- zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki chorób –
rozpoznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych 
m.in. bulimia, anoreksja 

- działania pod hasłem „Bądź świadomym konsumentem – 
sprawdzaj co jesz”. 

- edukacja związana z dojrzewaniem psychoseksualnym 
człowieka 

- kontynuowanie  projektu „Zdrowe kieszonkowe” 
- realizowanie odpowiednich treści tematycznych w ramach 

zajęć z poszczególnych przedmiotów 
- konsekwentne stosowanie procedur, 
- wśród uczniów poprzez współpracę z Policją, Urzędem 

Miasta, Radą Rodziców, Sądem Rejonowym, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie i innymi, 

- kształtowanie właściwych  
- postaw zdrowotnych poprzez organizacje akcji, konkursów, 

projektów 
Przeprowadzenie  ogólnopolskiej akcji ,,Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2018”.( Maj – czerwiec )  
Konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej 
Zorganizowanie koncertu profilaktycznego dla uczniów klas VI i 
V  
Lekcje zajęć technicznych z żywienia 
Spotkanie z pielęgniarką i położną dla klasy II na temat 
skutków zdrowotnych podejmowania wczesnej aktywności 
seksualnej. (I semestr) Kącik profilaktyczny w szkolnej 
bibliotece. 
Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Jestem czysty, 
żyję bez nałogów. 
Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Kiedy jedzenie 
staje się obsesją. 
Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Jak uczucia 
kierują młodym człowiekiem? 

 

pedagodzy, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów  

cały rok  



 

Uczeń potrafi swobodnie 
posługiwać się współczesną 
technologią informacyjną i 
ma świadomość zagrożeń 
wynikających z 
niekontrolowanego 
użytkowania Internetu. 

Wykorzystywanie komputera, Internetu, programów 
multimedialnych podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych. 
Wykorzystanie stron z zadaniami interaktywnymi, materiałami z 
projektów, korespondencja e-mailowa  z uczniami itp. 

wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

Działania  w zakresie przeciwdziałania  zagrożeniom płynącym 
z korzystania z sieci globalnej w tym mediów 
społecznościowych. 

Bieżące reagowanie na wszelkie przejawy zachowań 
noszących znamiona cyberprzemocy – rozmowy z uczniami i 
ich opiekunami. 
Pogadanka w czasie godz. wychowawczej – Zaplątani w sieci 
czyli co może wirtualny świat? 

wychowawcy, 
pedagodzy  

cały rok  

Netykieta  - zasady savoir-vivre obowiązujące w Internecie. wychowawcy  cały rok  

 
 
OBSZAR:  WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 
 
 

CEL GŁÓWNY ZADANIA REALIZATOR TERMIN 

Rodzice są otwarci na 
współpracę ze szkołą. 

 

Zapoznanie ze zmianami w dokumentacji szkoły oraz 
obowiązującymi procedurami i regulaminami. 

wychowawcy, 
pedagodzy, 
dyrekcja 

wrzesień  

Wspólne opracowywanie planów – współpraca wychowawcy z 
rodzicami przy opracowywaniu planów wychowawczych klasy. 

wychowawcy  wrzesień  

Stworzenie rodzicom dogodnych warunków do kontaktów 
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów – wyznaczenie 
terminów konsultacji. 

Wywiadówki szkolne. 

wszyscy 
nauczyciele 

cały rok  



 

Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez stały 
kontakt wychowawcy z rodzicami. Organizowanie spotkań 
wychowawcy, rodziców i uczniów, jako sposób wspólnego 
porozumienia.  
 

wychowawcy 

nauczyciele 
świetlicy  

na bieżąco  

Współpraca rodziców z wychowawcami (pedagogiem 
szkolnym) w celu wypracowania wspólnego sposobu 
postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności 
wychowawcze, bądź mającym trudności w nauce.  

wychowawcy, 
pedagodzy 

na bieżąco  

Współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

pedagodzy, 
dyrekcja 

cały rok  

Stosowanie jednakowych zasad informowania rodziców o 
postępach uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
systematyczny kontakt ze szkołą rodziców uczniów mających 
trudności w nauce. 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagodzy 

cały rok  

Wypracowywanie jednolitych form oddziaływań 
wychowawczych. 

wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

Stwarzanie możliwości aktywnego udziału rodziców w 
uroczystościach szkolnych (kulturalnych, sportowych i 
wychowawczo-profilaktycznych). 

Zachęcanie rodziców do udziału i kibicowania w zawodach 
sportowych. Włączenie do organizowania wyjazdów i 
uroczystości klasowych. 

wychowawcy cały rok  

Wręczanie podziękowań dla rodziców za bezinteresowną 
pomoc w organizacji przedsięwzięć szkolnych i pracy na rzecz 
szkoły. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.  

wychowawcy czerwiec 

Pozyskiwanie wśród rodziców lub z ich pomocą 
współorganizatorów życia szkolnego, sponsorów. 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

cały rok 



 

Systematyczne informowanie rodziców o sukcesach szkoły i 
uczniów.  
Przygotowywanie prezentacji (tablicy, wystawy, gazetki lub 
ulotki rozdawanej na wywiadówce) dla rodziców o odbytych 
uroczystościach, konkursach, zawodach, olimpiadach.  

wszyscy 
nauczyciele  

cały rok  

Pedagogizacja rodziców. 

 

Zorganizowanie szkoleniowych spotkań dla rodziców (w 
zależności od potrzeb) na temat: trudności wychowawczych 
i niepowodzeń szkolnych, używek i narkotyków, sekt i grup 
nieformalnych, potrzeb rozwojowych. 

pedagodzy, 
dyrektor 

 cały rok   

Szkołę cechuje gruntowna 
znajomość środowiska 
rodzinnego. 

 

Poznanie środowiska rodzinnego (ankiety). wychowawcy wrzesień  

Regularny kontakt z rodzicami, odwiedziny w domach uczniów, 
z których rodzicami nie można nawiązać kontaktu. Konsultacje i 
spotkania dla rodziców. 

wychowawcy , 
pedagodzy 

w miarę potrzeb  

Zbieranie informacji o uczniach i rodzinach poprzez współpracę 
z MGOPS, PPP-P i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę 
w działaniach wychowawczych. 

wychowawcy, 
pedagog, dyrekcja  

cały rok 

 

 


