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Podstawy prawne: 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 

2572) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz.U. 2012 poz. 977). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30  kwietnia  2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

4. Statut Gimnazjum nr 5. 

5. Uchwała Rady Ministrów nr 130/2014 z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Rządowego programu na lata 2014 / 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 
 

Nasza szkoła czerpie z najlepszych polskich tradycji: 

Rozwija – nie wysilając; 

Ubogaca – nie przeciążając; 

Podnosi – nie egzaltując; 

Uczy praktyczności – nie odzierając z poezji; 

Hartuje – nie pozbawiając wrażliwości; 

Uszlachetnia – strzegąc od przesady. 

 

 

 

                               WIZJA SZKOŁY 
 

 

 

Nasza przyszłość to szkoła, która promuje zdrowie, specjalizuje się w nauczaniu języków 

obcych oraz przygotowuje do wykorzystania techniki komputerowej i informatycznej  

w codziennym życiu. 

 

Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, 

mającym na celu znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie, rozbudzenie dociekliwości 

poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Naczelnym zadaniem szkoły jest wychowanie.  

Absolwent Gimnazjum nr 5 będzie: 

 odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny; 

 samodzielny, zaradny, otwarty; 



 uczciwy, prawy, prawdomówny; 

 kulturalny, taktowny, szanujący innych; 

 krytyczny wobec siebie i innych; 

 propagujący zdrowy styl życia; 

 młodym Polakiem – patriotą  i  Europejczykiem. 
 

ZADANIA SZKOŁY 

Wychowanie obywatela XXI wieku 
 

 

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny-wielostronna efektywna współpraca  

z rodzicami. 

2. Praca edukacyjna uwzględniająca możliwości, predyspozycje ucznia i jego 

wszechstronny rozwój. 

3. Wychowanie człowieka świadomego swojej tożsamości narodowej, regionalnej, 

językowej i religijnej. 

4. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. 

5. Wypracowanie wizerunku szkoły. 

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

7. Udzielanie pomocy materialnej i opiekuńczo-wychowawczej. 

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

Każdy nauczyciel wychowawcą 

 

1. Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju. 

2. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna. 

3. Kształtowanie świadomości życiowej użyteczności zdobytej wiedzy. 

4. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości. 

5. Uczenie tolerancji i szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego. 

6. Przygotowanie do rozpoznawania i hierarchizacji wartości w dokonywaniu 

wyborów. 

7. Reagowanie na dostrzegane dobro i zło. 

8. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość  

i konsekwencje w działaniu. 

9. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między 

wychowawcą a uczniami. 
 

 

                   CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 
PRIORYTETY 

 

1. Wykreowanie człowieka wrażliwego, potrafiącego odróżnić dobro od zła, 

odpowiedzialnego za siebie i innych: 



 wpajanie wartości uniwersalnych; 

 pomoc w samopoznaniu i samoocenie; 

 rozwijanie umiejętności akceptacji siebie; 

 pomoc w określeniu i radzeniu sobie ze stresem; 

 budzenie empatii; 

 wdrażanie postaw asertywnych. 

 

2. Uczenie uczenia się: 

 zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się; 

 uświadomienie warunków i czynników, od których zależy skuteczne uczenie się; 

 wdrażanie do gromadzenia i wykorzystywania przez uczniów materiałów i pomocy; 

 doskonalenie procesów myślowych. 

 

 

POZOSTAŁE CELE WYCHOWAWCZE 
 

1. Rozwój intelektualny: 

 kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia; 

 kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy; 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań  

i konkursach; 

 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, wyrównywanie braków w ramach zajęć 

pozalekcyjnych; 

 kształtowanie indywidualnych aspiracji i przygotowanie do wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

2. Rozwój społeczny ucznia: 

 wdrażanie do prawidłowego funkcjonowanie w grupie; 

 integrowanie zespołu klasowego; 

 uczenie szacunku dla siebie i innych; 

 kształtowanie poczucia więzi ze szkołą i środowiskiem; 

 tworzenie tradycji szkoły; 

 kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych; 

 kreowanie i  utrwalanie  tożsamości  narodowej; 

 uświadamianie o prawach dziecka i prawach człowieka; 

 zapobieganie  społecznemu  niedostosowaniu  młodzieży  z  wykorzystaniem  zapisów  

monitoringu  wizyjnego. 

            

      3. Wdrażanie do zdrowego stylu życia: 

 utrwalanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych – dbałość o estetykę 

wyglądu; 

 uświadomienie zachowań chroniących zdrowie własne i innych; 

 proponowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu; 

 propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 

      4. Współpraca z rodzicami: 

 angażowanie rodziców rodziców życie szkoły; 

 wspieranie rodziców w zakresie: 



-  pomocy finansowej; 

-  rozwiązywanie problemów w nauce oraz wychowawczych; 

-  zapobieganie uzależnieniom i patologiom w rodzinie. 

 

5. Współpraca  z samorządem lokalnym, organizacjami i instytucjami wspierającymi   

     oświatę, tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju młodzieży. 

 

      6. Praca zespołów wychowawczych. 

 

 Formy pracy wychowawczej: 

 

1. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. 

2. Uroczystości i imprezy szkolne. 

3. Wycieczki tematyczne, przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze. 

4. Prace projektowe. 

5. Artystyczne działania uczniów. 

6. Działania  w  ramach  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
 

  

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 
 

  

Cele 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Termin 

realizacji 

 

Uwagi 

 1. Kształcenie 

umiejętności 

kreatywnego 

myślenia  

i samodzielnego 

poszukiwania wiedzy. 

Poznawanie różnych źródeł 

informacji 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 Stosowanie aktywnych metod              

i technik nauczania, szczególnie 

metody projektu. 

 Korzystanie ze szkolnego 

centrum informacji 

multimedialnej.                        

 2. Rozwijanie 

zainteresowań            

i zdolności uczniów. 

Organizowanie kół 

zainteresowań - przygotowanie 

uczniów  

do udziału w konkursach na 

szczeblu miejskim, rejonowym,                           

wojewódzkim, ogólnopolskim. 

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

 

 Przeprowadzanie konkursów 

wewnątrzszkolnych – 

harmonogram w załączeniu. 

 Indywidualizacja pracy  

z uczniem – poznawanie 

technik zapamiętywania i 

uczenia się. Wspieranie 

motywacji uczniów poprzez 

prezentowanie osiągnięć. 

 3. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć 

wyrównawczych  

i specjalistycznych. Objęcie  

uczniów  indywidualizacją 

pracy. 

 

wszyscy 

nauczyciele, 

zwłaszcza 

wychowawcy 

pedagodzy, 

psycholog, 

i rodzice 

 Konsultacje z nauczycielem. 

 Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

 Systematyczna współpraca                 

z pedagogiem, psychologiem  

i  rodzicami. 

 



 4.Motywowanie  

wszystkich  uczniów  

do  nauki. 

Wdrażanie  systemu  pomocy  

psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

Dostosowanie  metod  i  form  

pracy  do  możliwości   

i  potrzeb  uczniów. 

 

Nagradzanie  osiągnięć  

uczniów  adekwatnych  do  ich  

możliwości. 

wszyscy  

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały  etap  

kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 5. Kształtowanie 

indywidualnych 

aspiracji  

i przygotowanie do 

wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Prowadzenie programów 

umożliwiających poznanie 

samego siebie i odkrywanie  

własnych  predyspozycji.  

 

pedagodzy 

psycholog 

  Organizowanie zajęć 

zawodoznawczych w MCIZ  

oraz  w ramach godzin 

wychowawczych, wos-u. 

 

pedagodzy 

wychowawcy 

 Wycieczki do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

wychowawcy 

pedagodzy 

według planu 

pracy 

wychowawcy     

i pedagogów 
 Udział w dniach otwartych  

szkół ponadgimnazjalnych        

 i targach edukacyjnych. 

 Spotkania z przedstawicielami 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Kierowanie  uczniów do PP-P  

w celu określenia dalszej drogi 

kształcenia (szczególnie 

uczniów dysfunkcjami 

zdrowotnymi). 

 Gromadzenie informacji  

o ludziach godnych 

naśladowania (autorytety)- 

spotkania z nimi. 

  

ROZWÓJ  SPOŁECZNY 
 

  

Cele 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Termin 

realizacji 

 

Uwagi 

 1. Integrowanie 

zespołu klasowego  

i kształtowanie 

1. Określenie potrzeb i form 

pomocy uczniom.  

    pedagog           

    psycholog 

    

 wrzesień    

  każdego roku 

 

 



 właściwych postaw 

wobec odmienności. 

 

 

 

 

2. Prowadzenie zajęć 

integracyjnych w klasach 

pierwszych. 

3. Realizacja programów 

integracyjnych. 

4. Organizowanie imprez, 

wycieczek  i wyjazdów 

plenerowych. 

5. Podejmowanie działań na 

rzecz innych. 

    wychowawcy   

            klas I 

nauczyciele 

wspomagający 

 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

 

 

 2. Integrowanie  

uczniów  

niepełnosprawnych   

z  rówieśnikami. 

 

Organizacja  klas  

integracyjnych  na  każdym  

poziomie (w miarę  potrzeb). 

dyrektor 

pedagodzy 

czerwiec  

 

 

 

 Opracowywanie i wdrażanie 

systemu pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wspierania 

uczniów (IPET-y).  

specjaliści  

wychowawcy 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia  
 Angażowanie dzieci 

niepełnosprawnych do udziału 

w imprezach szkolnych, 

zawodach, imprezach.  

wychowawcy 

nauczyciele 

wspomagający 

 

 Objęcie uczniów zajęciami 

rewalidacyjnymi. 

 

specjaliści  

 Dostosowanie  warunków   

i  form  na  egzaminie  

gimnazjalnym. 

dyrekcja 

pedagog 

kwiecień 

 

 

 Koordynacja pomocy 

materialnej w zakresie 

refundacji zakupu 

podręczników.  

pedagog 

 

 

 

wrzesień 

 Monitorowanie potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych  

przez Zespół ds. Integracji.  

 

powołany zespół 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 Propagowanie i udział uczniów 

w akcjach charytatywnych na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych 

Współpraca z fundacjami, np.: 

Okaż Serce Dzieciom 

Niepełnosprawnym. 

 

pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele 

wspomagający 

pedagog terapeuta 

 Indywidualizowanie procesu 

nauczania u uczniów wg 

orzeczonej niepełnosprawności 

zgodnie z zaleceniami PP-P. 

   

 

wszyscy  

nauczyciele 



 3. Przeciwdziałanie   

przemocy  

i agresji wśród  

młodzieży. 

Wdrażanie  i  przestrzeganie 

procedur  postępowania  

zapewniających  uczniom  

bezpieczeństwo   

i  ochronę  przed  wszelkimi  

formami  przemocy. 

 

 

wszyscy 

pracownicy szkoły  

 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 Działania zapobiegające 

zjawisku zwanego „falą 

szkolną”:  

- prowadzenie pogadanek  

w klasach II i III na temat 

konsekwencji zjawiska,  

- w klasach I budowanie 

poczucia bezpieczeństwa przez 

integrowanie zespołu 

klasowego,  

- uczenie asertywnych reakcji  

na zjawisko przemocy. 

 

 pedagog  

 psycholog 

wychowawcy  

 Realizacja elementów programu 

profilaktycznego „Spójrz 

inaczej na agresję” w klasach II.  

 

 

 

 

pedagog 

psycholog 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 Diagnoza poczucia 

bezpieczeństwa uczniów  

w szkole.  

 Opracowywanie, wdrażanie  

i modyfikowanie planów pracy 

wychowawczej z zespołem 

klasowym. 

 Prowadzenie mediacji  

w sytuacjach konfliktowych 

między uczniami. 

psycholog 

pedagodzy 

wychowawcy 

 Budowanie poczucia własnej 

wartości podczas zajęć 

lekcyjnych celem eliminowania 

niepożądanych społecznie 

zachowań. 

 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

 4. Kształtowanie 

poczucia więzi  

z rodziną, szkołą   

i środowiskiem. 

Realizacja treści z zakresu 

historii i kultury regionu, kraju. 

 

według 

załączonego 

harmonogramu 

 

według 

kalendarza 

szkolnego  Organizowanie uroczystości 

szkolnych i środowiskowych 

stanowiących tradycje szkoły. 



 5. Kultywowanie 

tradycji regionalnej               

i narodowej, 

kształtowanie postaw  

patriotycznych. 

Uroczyste obchodzenie rocznic         

i świąt państwowych, 

narodowych i religijnych. 

 

według 

harmonogramu 

imprez                        

i uroczystości 

szkolnych 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 Wycieczki krajoznawcze – 

odwiedzanie miejsc pamięci. 

 

 Udział  pocztu  sztandarowego  

w  uroczystościach  na  terenie  

szkoły  i  miasta. 

p. Szymczyk I.  

p. Barycki L. 

 

 Realizacja  projektu  „Opowiem  

Ci  o  wolnej  Polsce”. 

p. Krasoń A.  

p. Izdebska M.  

p. Siedlak D.  

 Spotkania z wybitnymi 

przedstawicielami różnych 

środowisk, współpraca z 

kombatantami WP. 

p. Pełeszczak P. 

 

 Współpraca z Instytutem 

Pamięci Narodowej.  

p. Zbroja D. 

 6. Uświadamianie  

o prawach dziecka  

i prawach człowieka. 

Realizacja projektu „ Szkoła  

z prawami dziecka” w ramach 

działalności „Klubu Szkół 

UNICEF”. 

 

 

 

p. Szelest A. 

p. Szafranek M.  

wychowawcy 

nauczyciele  

wos-u 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

  

 

 

 

 7. Kreowanie cech 

młodego 

Europejczyka  

z zachowaniem 

poczucia tożsamości 

narodowej.  

 

Realizacja zagadnień 

związanych z przynależnością 

Polski do Unii Europejskiej. 

Prowadzenie Szkolnego Koła 

Europejskiego.  

 

p. Kostrzewa  

nauczyciele 

geografii, WOS-u, 

języków obcych 

 
8.Zapobieganie 

społecznemu 

niedostosowaniu 

młodzieży. 

                              

                           

 

 

 

 

 

 

 

Systematyczna  obserwacja  

uczniów  podczas  przerw. 

 

dyrektor  

pedagog 

wychowawcy  

pracownik  

obsługujący  

monitoring 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

 

 

 Współpraca  z  rodzicami  

uczniów  przejawiających  

niedostosowanie społeczne,  

wspólna  analiza  niepokojących  

zachowań  dziecka. 

 Współpraca  z  KMP:  

- wykorzystywanie  zapisów  

monitoringu wizyjnego  

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych zgodnie  

z procedurami 

wewnątrzszkolnymi, 



- organizowanie pogadanek  

na temat odpowiedzialności 

prawnej nieletnich.  

 

 

 

 

dyrektor  

pedagog 

wychowawcy  

pracownik  

obsługujący  

monitoring 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 Wdrażanie tematyki 

bezpieczeństwa wśród uczniów 

podczas zajęć lekcyjnych. 

 

  

 

 

 

 cały etap 

kształcenia 

 

Uświadamianie konsekwencji 

stosowania przemocy  

w środkach audiowizualnych  

(telefon komórkowy, internet) 

 

 9.Wspieranie ucznia 

w poszukiwaniu 

pozytywnych 

wartości, 

rozróżnianie dobra 

 i zła. Poszanowanie 

innych, akceptacja 

 i tolerancja ich 

odmienności. 

Przekazywanie pozytywnych 

wartości przez własną postawę 

nauczyciela – wychowawcy. 

 

 

 

dyrektor 

 pedagog 

psycholog 

wychowawcy 

nauczyciele 

  

 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 Organizowanie klas 

integracyjnych. 

 Akcje charytatywne. 

 Realizowanie treści 

dotyczących różnych kultur  

i religii. 

 10. Poznawanie reguł 

zachowania  

w różnych sytuacjach  

i miejscach. 

Tworzenie zbioru norm 

kulturalnego postępowania oraz 

wzorców zachowania w szkole 

i miejscach publicznych. 

wszyscy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

 Kształtowanie umiejętności 

doboru stroju i zachowania 

adekwatnego do okoliczności. 

 
     WDRAŻANIE DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

 

 

Cele 

 

Sposoby realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

Termin 

realizacji 

 

Uwagi 



1. Utrwalanie 

właściwych 

nawyków 

zdrowotnych               

i higienicznych. 

 

 

 

 

 

Wdrażanie programów 

profilaktycznych: 

1.Promowanie zdrowego stylu 

życia w ramach programu  

”Szkoła Promująca Zdrowie”. 

2. Realizacja programów 

profilaktycznych 

dostosowanych do potrzeb 

zespołów klasowych. 

3. Przestrzeganie higieny 

osobistej i higieny pracy.  

 

p. Motyl – 

Kopertowska B.  

pedagodzy 

wychowawcy  

 

 

 

pedagodzy 

wychowawcy 

 

 

 

cały etap 

kształcenia 

 

 

 

 Realizacja zagadnień, projektów 

związanych z edukacją i 

oświatą zdrowotną – „Trzymaj 

formę”.  Realizacja projektów  

i programów z zakresu kultury 

fizycznej.  

p. Jakubik M. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii  

i wychowania 

fizycznego  

 

  

 Szeroki udział młodzieży  

w zawodach sportowych na 

wszystkich szczeblach.  

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały etap 

kształcenia  

Realizacja edukacji zdrowotnej 

w ramach wychowania 

fizycznego.  

 Rozwijanie turystyki pieszej, 

rowerowej poprzez udział w 

imprezach i rajach 

organizowanych przez PTTK, 

PTSM o OSiR.  

 

opiekunowie kół 

turystycznych 

 

według 

programu PTTK  

 2. Propagowanie 

ekologicznego 

modelu 

funkcjonowania  

we współczesnym 

świecie.  

Systematyczna realizacja 

edukacji ekologicznej. 

wychowawcy 

nauczyciele  

 

cały etap 

edukacyjny 
Działalność kół ekologiczno- 

turystycznych. 

nauczyciele 

biologii i geografii 

Udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”. 

wychowawcy 

dyrekcja  

 

wrzesień  

Obchody „Dnia Ziemi”. nauczyciele 

biologii i geografii 

       kwiecień  

 

Organizowanie  wycieczek 

ekologicznych, turystycznych   

i krajoznawczych. 

    

wychowawcy  

wg planu pracy 

wychowawców  

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

Termin 

realizacji 

Uwagi 



1. Rozpoznawanie  

środowiska  

rodzinnego  uczniów 

i  ich  potrzeb 

wychowawczych 

 

Przeprowadzenie  ankiet  wśród  

rodziców. 

Obserwacja  uczniów. 

 Współpraca  z  Sądem 

Rodzinnym,  MOPR. 

 

 

 

wychowawcy 

pedagodzy 

psycholog 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 Indywidualne  rozmowy   

z  rodzicami.  

dyrektor 

pedagog 

psycholog 

wszyscy 

nauczyciele 

 

wg 

harmonogramu 

indywidualnych 

spotkań  

z rodzicami  

oraz bieżących 

potrzeb 

 

2. Integrowanie 

wychowawczych 

działań szkoły  

i rodziny.  

Wybory przedstawicieli do 

Rady Rodziców.  

Spotkania Rady Rodziców  

z Dyrektorem Szkoły.  

Zapoznanie z dokumentacją 

normującą pracę szkoły.  

 

 

 

 

dyrekcja 

Prezydium  

Rady Rodziców 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

kształcenia  

 
Włączanie rodziców  

w podejmowanie decyzji 

dotyczących szkoły, zwłaszcza 

działań na rzecz zwiększania 

bezpieczeństwa uczniów. 

Zebrania śródsemestralne, 

semestralne oraz indywidualne 

kontakty rodziców  

z nauczycielami. 

 

wychowawcy   

 

 

 

 

 

 

 

 

wg planu pracy 

wychowawców,  

Pedagogów,  

psychologa 

Prelekcje dla  rodziców  

z  zakresu  profilaktyki  

uniwersalnej. 

 

pedagodzy, 

psycholodzy, 

wychowawcy 

nauczyciele,  

nauczyciele 

wspomagający  

Organizowanie lekcji 

otwartych. 

Zbieranie opinii rodziców                

o działalności placówki. 

Współpraca rodziców                        

z pedagogiem i psychologiem.  

Wspólne organizowanie imprez 

szkolnych. 

Spotkania rodziców uczniów 

klas integracyjnych z uczącymi 

nauczycielami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM LOKALNYM I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI 

OŚWIATĘ 

 

Cele Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

1. Budowanie więzi 

ze środowiskiem 

lokalnym. 

Tworzenie warunków 

dla wszechstronnego 

rozwoju młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stała współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

pedagodzy 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

cały etap 

edukacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w imprezach i zajęciach 

organizowanych przez MOK, 

Bibliotekę Publiczną, BWA, 

Muzeum Regionalne, Miejskie 

Archiwum, Centrum Edukacji 

Europejskiej i innymi 

instytucjami wspierającymi 

oświatę. 

wychowawcy 

dyrekcja 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

nauczyciele 

PCK 

 

Spotkania z przedstawicielami 

Sądu, Policji, Straży Miejskiej, 

Straży Pożarnej. 

pedagodzy 

 

Wspieranie Domu Małego 

Dziecka, schroniska dla 

zwierząt, Pogotowia 

Opiekuńczego. 

 

wychowawcy 

 

Charytatywna działalność               

w ramach PCK. 

 

p. Ratajczyk U. 

p. Szafranek M.    

Współpraca z Sanepidem,  

MOPR-em. 

p. Jakubik M. 

pedagodzy  

nauczyciele 

geografii, 

wychowania 

fizycznego 

Aktywne uczestnictwo                     

w imprezach organizowanych 

przez PTTK, OSiR, inne 

instytucje. 

Współpraca z instytucjami  

zajmującymi się ochroną  

środowiska. 

p. Jakubik M.  

p. Burnant K. 

p. Baranowska S. 

Współpraca z Radą Osiedla. dyrektor 

Współpraca ze Związkiem 

Byłych Żołnierzy 

Konspiracyjnego Wojska 

Polskiego.  

 

p. Pełeszczak ?  



 Współpraca  ze  

Stowarzyszeniem  Seniorów  

Lotnictwa  Wojskowego  RP  

Oddział  w  Tomaszowie  Maz. 

 

p. Krasoń A. 

p. Żak J.  

 

 

  

  Współpraca z Aeroklubem 

Ziemi Piotrkowskiej.  

p. Krasoń A. 

p. Żak J.  

 

 

 

cały etap 

edukacji  

 

 

  Współpraca z Kinem „Helios” 

w ramach Edukacji filmowej 

„Kino na temat”.  

p. Paul A. 

  Współpraca z Urzędem Miasta 

– Referat Zarządzania 

Kryzysowego.  

p. Szymczyk I.  

  Kontakty z lokalnymi mediami.  dyrektor 

 

 

SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 

a. Koła przedmiotowe. 

b. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

c. Zajęcia specjalistyczne. 

d. Zajęcia sportowe. 

e. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE  

 O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM 

 

Obchody 

rocznicowe, 

święta oraz 

wydarzenia 

związane z 

obyczajowością 

szkoły 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego.  

Uczczenie  rocznicy  wybuchu  II wojny  światowej  i  inwazji  

ZSRR  na  Polskę. 

Wybory do Samorządu Klasowego i Samorządu Uczniowskiego. 

Dzień Chłopca. 

Akcja „Sprzątanie Świata”. 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Porządkowanie  piotrkowskich  metropolii. 

Święto Odzyskania Niepodległości. 

Andrzejki. 

Rocznica wybuchu stanu wojennego. 

Mikołajki klasowe. 

Tradycje Bożonarodzeniowe. 

Dyskoteka karnawałowa. 

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu. 

Dzień  otwarty  szkoły. 

Walentynki. 

Dzień Kobiet. 

Tradycje Wielkanocne. 

IX 

 

 

IX 

IX 

IX 

X 

XI 

XI 

XI 

XI 

XII 

XII 

XII 

I 

II 

II 

II 

III 

IV 



Rocznica  kanonizacji Jana Pawła II. 

Egzaminy gimnazjalne. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Dzień Patrona. 

Dzień Dziecka i Dzień Sportu. 

Zakończenie roku szkolnego.  

IV 

IV 

V 

V 

VI 

VI 

Konkursy Przedmiotowe, interdyscyplinarne, szkolne, międzyszkolne, 

wojewódzkie,  ogólnopolskie i tematyczne. 

Cały etap 

kształcenia 

Wystawy Osiągnięcia uczniów. 

Ważne  wydarzenia  bieżące. 

Rok  

szkolny 

 

                          

 

PRACA ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH 

 

Cel Zadania Osoby odpowiedzialne Termin 

realizacji 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym  

i problemom 

wychowawczym 

uczniów. 

Spotkania zespołów 

wychowawczych. 

Zapoznanie z opiniami  

i orzeczeniami uczniów 

wydanych przez PP – P  

oraz PZP. 

wszyscy nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

IX, IV 

otrzymanie 

opinii  

z PP - P 

Prowadzenie obserwacji 

uczniów w czasie zajęć 

lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 

wszyscy nauczyciele cały etap 

kształcenia 

Kierowanie uczniów 

mających trudności  

w nauce do PP – P.  

pedagog  

psycholog 

 wychowawcy 

cały etap 

kształcenia 

Realizacja zaleceń 

zawartych w opiniach  

i orzeczeniach wydanych 

przez PP – P. 

wszyscy nauczyciele cały etap 

kształcenia 

Pomoc uczniom w 

wyrównywaniu braków 

programowych. 

wszyscy nauczyciele cały etap 

kształcenia 

Organizowanie 

indywidualnej pomocy 

koleżeńskiej. 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 pedagog 

 psycholog 

cały etap 

kształcenia 

Udzielanie nauczycielom  

i rodzicom porad odnośnie 

postępowania przy 

pomaganiu uczniom o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

Pedagog 

 psycholog 

 nauczyciele wspomagający 

specjaliści 

cały etap 

kształcenia 

 

 


