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SFERA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI KLASY ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

F
IZ

Y
C

Z
N

A
 

Zdrowie: 

edukacja zdrowotna 

1. Promowanie i 

kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych oraz 

pogłębianie 

świadomości zależności 

pomiędzy odpowiednim 

stylem życia a 

zdrowiem 

 

prowadzenie zajęć o zdrowym 

stylu życia oraz znaczeniu 

ruchu w życiu człowieka, filmy, 

prezentacje  

 

1-8 nauczyciele 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

W ciągu roku 

szkolnego  

2. Zapobieganie 

podejmowaniu przez 

dzieci zachowań 

ryzykownych 

 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia z pedagogiem, 

pogadanki z Policją 

1-8 wychowawcy, 

policjanci, pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

według potrzeb 

3. Promowanie, 

zapobieganie i 

kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania procedur 

związanych z 

bezpieczeństwem w 

szkole w czasie  

epidemii w związku z 

COVID-19 

 

procedury, 

lekcje wychowawcze, 

pogadanki  

1-8 dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele,   

specjaliści, pedagog 

w ciągu całego 

roku szkolnego 
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Bezpieczeństwo: 

ochrona zdrowia 

psychicznego, 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych/ 

problemowych 

1. Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez użycia 

siły.  

 

Podczas bieżącej pracy z 

uczniem, lekcje wychowawcze, 

zajęcia z pedagogiem  
 

1-8 Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 
 
 
 
 

W ciągu roku 

szkolnego 
 

2. Wykształcenie postaw 

i zachowań 

chroniących zdrowie 

psychiczne (nauka 

sposobów radzenia 

sobie ze stresem i 

trudnymi emocjami, 

nauka strategii 

postępowania w 

sytuacjach trudnych, 

wykształcenie 

poczucia 

odpowiedzialności za 

swoje postępowanie). 

 

lekcje wychowawcze, zajęcia z 

pedagogiem 
 

1-8 Wychowawcy, 

pedagog 
 

W ciągu roku 

szkolnego 
 

3. Przygotowanie 

uczniów do 

racjonalnych 

zachowań na co dzień 

w obliczu 

różnorodnych 

zagrożeń. 

 

Podczas bieżącej pracy z 

uczniem, lekcje wychowawcze, 

zajęcia z pedagogiem  
 

1-8 Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 
 

W ciągu roku 

szkolnego 
 

4. Nauka nabywania 

świadomości 

Podczas bieżącej pracy z 

uczniem, lekcje wychowawcze, 

zajęcia z pedagogiem  

1-8 Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

W ciągu roku 

szkolnego 
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własnych słabych i 

mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

 

 

 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Wiedza, 

umiejętności, 

kompetencje 

1. Rozpoznanie 

możliwości, uzdolnień 

i zainteresowań 

uczniów 

Obserwacje podczas bieżącej 

pracy 

1-8 nauczyciele, 

wychowawcy 

w ciągu roku 

szkolnego 

2. Rozwijanie 

zainteresowań i 

zdolności uczniów 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wyjścia do 

muzeum, teatru, na wystawy, 

udział w życiu kulturalnym 

miasta, 

przygotowanie programów 

artystycznych na uroczystości 

szkolne, prezentowanie  

talentów na forum szkoły 

1-8 nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości i 

personalną 

odpowiedzialnością 

za konkretne 

działanie 

cały rok 

3. Stworzenie warunków do 

rozwoju uczniów 

(zapewnienie każdemu 

uczniowi rozwoju namiarę 

jego możliwości): 

Motywowanie i 

kształtowanie właściwej 

postawy wobec nauki i 

pracy 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych 

Obserwacje podczas bieżącej 

pracy z uczniem 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce 

warsztaty, spotkania z 

pedagogiem, rozmowy, 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej wśród 

uczniów 

- prezentacje multimedialne, 

lekcje z wykorzystaniem tablicy 

1-8 nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

w ciągu roku 

szkolnego 
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interaktywnej, 

- ankiety, dyskusje 

4. Opieka nad uczniem 

niepełnosprawnym 

oraz uczniem ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi   

 

Zajęcia rewalidacyjne, opieka 

psychologiczno-pedagogiczna, 

zajęcia specjalistyczne, 

korekcyjno-kompensacyjne 

oraz dydaktyczno-

wyrównawcze 

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

surdopedagog, 

 inni specjaliści 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

5. Rozwijanie 

samodzielności, 

innowacyjności i 

kreatywności uczniów 

Lekcje wychowawcze oraz 

wszelkie  zajęcia z 

przedmiotów 

ogólnokształcących  

(prowadzone w odpowiedniej 

formie )  

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów,  

w ciągu całego 

roku szkolnego 

6. Rozwijanie 

kompetencji 

cyfrowych uczniów, w 

tym bezpieczne i 

celowe wykorzystanie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

realizacji podstawy 

programowej 

kształcenia ogólnego 

Lekcje informatyki, wszystkie 

rodzaje lekcji prowadzone z 

użyciem technologii 

informacyjnej 

Szkolenia zewnętrzne i 

wewnętrzne- 

rozwijanie kompetencji 

cyfrowych nauczycieli 

(korzystanie z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych). 

1-8 nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego 

7. Wdrażanie nowej 

podstawy 

programowej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

edukacji przyrodniczej 

i matematycznej. 

szkolenia z nowej podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego w szczególności dla 

na nauczycieli edukacji 

przyrodniczej i matematycznej, 

konkursy, olimpiady 

 

1-8 nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących 

(matematyka, 

biologia, geografia, 

chemia, fizyka) 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

8. Kształtowanie 

postawy twórczej 

konkursy, wystawy, warsztaty 

plastyczne 

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

w ciągu roku 

szkolnego 
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9. Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania i 

wyrażania sądów 

 

warsztaty w klasach (lekcje 

historii, polskiego, lekcje 

wychowawcze) 

 

4-8 wychowawcy 

nauczyciele 

w ciągu roku 

szkolnego 

10. Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów zewnętrznych 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

szkolenia z zakresu danych 

kwalifikacji zawodowych 

7-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

11. Uczenie planowania i 

dobrej organizacji 

własnej pracy 

 

podczas zajęć dydaktycznych 

oraz lekcji wychowawczych 

 

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

 

w ciągu roku 

szkolnego 
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Relacje: 

kształtowanie postaw 

społecznych  
 
 
 
 
 
 

1. Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a 

także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem 

szkoły 

omówienie zasad statutu szkoły 

i regulaminów szkolnych, 

lekcje wychowawcze 

1-8 wychowawcy wrzesień 2020 oraz 

w ciągu trwania 

roku szkolnego  

2. Stworzenie warunków do 

rozwijania umiejętności i 

postaw pozwalających 

poprawnie funkcjonować 

w społeczeństwie 

lekcje wychowawcze, apele 

okolicznościowe, pogadanki 

1-8 wszyscy pracownicy 

szkoły 

w ciągu roku 

szkolnego 

3. Uwrażliwienie uczniów 

na tematy dotyczące 

problemów 

klimatycznych i ochrony 

środowiska 

 

lekcje wychowawcze, lekcje 

geografii, biologii, pogadanki   

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

w ciągu całego 

roku szkolnego  

 

4. Kształtowanie u uczniów 

prawidłowego 

lekcje wychowawcze,  4-8 wychowawcy,  w ciągu całego 

roku szkolnego  
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gospodarowania środkami 

finansowymi oraz 

sposobach oszczędzania 

 

5. Systematyczne 

monitorowanie frekwencji 

uczniów na lekcjach. 

 

analiza frekwencji uczniów, 

systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów, 

wywiadówki, indywidualne 

spotkania z rodzicami, 

kontrakty uczniami 

 

1-8 dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego oraz 

podczas zebrań z 

rodzicami, stała 

dostępność danych 

w dzienniku 

elektronicznym 

6. Zwiększenie współpracy z 

rodzicami (w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego, w tworzeniu 

dokumentów szkolnych, 

zindywidualizowanie 

współpracy i kontaktów 

miedzy rodzicami a 

wychowawcami, 

Włączenie rodziców do 

rozwiązywania 

problemów 

wychowawczych) 

wybór Rady Klasowej 

Rodziców, spotkania 

indywidualne i telefoniczne, 

spotkania grupowe 

(wywiadówki), wychowawca 

pośrednikiem między rodzicami 

a nauczycielami przedmiotów, 

ankiety 

1-8 dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

wrzesień, w ciągu 

roku szkolnego 

7. Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich 

poglądów. 

 

Lekcje z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, 

analizy sytuacji problemowych 

i możliwości ich 

konstruktywnego 

rozwiązywania 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 

4-8 wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

 

 

 

 

 

przewodniczący 

samorządu 

uczniowskiego/ 

opiekun  samorządu 

w ciągu roku 

szkolnego według 

potrzeb 

 

 

 

 

Październik 2020 
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bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory opiekuna 

samorządu uczniowskiego. 

uczniowskiego 

8. Przygotowanie uczniów 

do wyboru zawodu i 

drogi dalszego kształcenia 

(wykształcenie aktywnej 

postawy wobec przyszłej 

pracy zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy 

ankiety na temat preferencji 

zawodowych 

uczniów, kwestionariusze i 

testy określające 

zainteresowania, predyspozycje 

i preferencje zawodowe 

8 wychowawcy, doradca 

zawodowy 

w ciągu roku 

szkolnego  

 

M
O

R
A

L
N
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Kultura:  

wartości i normy, 

wzory zachowań 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rozwój poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego i 

kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i 

wzorców moralnych 
 

świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, 

lekcje wychowawcze, 

wycieczki tematyczne 
 

1-8 nauczyciele 

wychowawcy 
 

w ciągu roku 

szkolnego  
 

2. Rozumienie i 

respektowanie norm i 

zasad obowiązujących 

w szkole i poza szkołą 
 

zapoznanie z regulaminem 

szkolnym oraz zasadami życia 

społecznego, kontrakty 

klasowe, pogadanki 
 

1-8 wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog 
 

wrzesień, w ciągu 

roku szkolnego  
 

3. Wychowanie do 

wartości, 

kształtowanie postaw i 

respektowanie norm 

społecznych. 

 

lekcje wychowawcze, lekcje 

historii i wiedzy o 

społeczeństwie, pogadanki ze 

specjalistami, wolontariat 

 

1-8 pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

 

w ciągu roku 

szkolnego  

 

4. Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

tolerancji, wrażliwości 

lekcje wychowawcze, 

wolontariat, pogadanki ze 

specjalistami 

1-8 wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, inni 

w ciągu roku 

szkolnego  
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na potrzeby drugiego 

człowieka, odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka i przemoc 

 

 specjaliści, rodzice 

 

5. Promowanie 

zdrowego stylu życia. 

Podczas bieżącej pracy na 

lekcji, lekcje wychowawcze, 

pogadanki z pedagogiem,  

 

1-8 wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, inni 

specjaliści, rodzice 

 

 

6. Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów  

dostępnych w sieci. 

Prawa autorskie 

(plagiat) 

 

lekcje informatyki, lekcje 

wychowawcze. Profilaktyka 

bezpieczeństwa w sieci, 

pogadanki ze specjalistami 

 

1-8 nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy, 

pedagog 

w ciągu roku 

szkolnego  

 

 


