
CEL OGÓLNY: UCZEŃ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE W KLASIE I W SZKOLE

Cele szczegółowe Sposób realizacji Poziom

organiza-

cyjny

 Kto? Kiedy? Sposób

dokumentowania

Wzmacnianie

poczucia

bezpieczeństwa w

szkole i w

najbliższym

otoczeniu ze

szczególnym

uwzględnieniem

dzieci ze specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

Sporządzanie, aktualizowanie
regulaminów klasowych.

Opracowanie regulaminu przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w pracowniach
przedmiotowych, sali gimnastycznej,
stołówce.

Zaznajomienie z przepisami BHP i drogami
ewakuacyjnymi w szkole.

Pełnienie przez nauczycieli dyżurów
śródlekcyjnych.

Przypomnienie uczniom zasad
bezpiecznego zachowania podczas
przerw.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa
uczniów podczas wyjść na wycieczki , do
kina itp.

Kl. I –VIII

Kl. IV- VIII

Kl. I- VIII

Kl. I- VIII

kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Kl. I -VIII

Wychowawcy

Nauczyciele
przedmiotów

wychowawcy

Wszyscy
nauczyciele

wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

cały rok

wrzesień 2018

wrzesień 2018

Czerwiec 2018
Wrzesień 2018

Regulamin
umieszczony w
widocznym miejscu
klasy

Zapisy w dziennikach

Harmonogram
dyżurów

zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku



Przypomnienie uczniom o zasadach
bezpieczeństwa w czasie wypoczynku.

Spotkanie z przedstawicielami Policji
Komendy Miejskiej w Łomży na temat
,,Bezpieczna droga do szkoły”,
,,Bezpieczne Ferie”, ,,Bezpieczne
wakacje”.

Pogadanki dotyczące tolerancji wobec
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Zajęcia integrujące zespół klasowy.

Diagnoza klasy  (badania socjometryczne)

Uroczystości szkolne i klasowe z udziałem
rodziców i uczniów.

Kl. I-III

Kl. I-VIII

Kl. I- VIII

kl. I-VIII

Kl. I- III

Pedagog

Policjant

Wychowawcy

Wychowawcy
Uczniowie
rodzice

wychowawcy

Nauczyciele
Uczniowie
rodzice

styczeń 2019
czerwiec 2019

cały rok

cały rok

II i II półrocze

cały rok

Dokumentacja
pedagoga
Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

raport

Harmonogram
uroczystości i imprez

Budowanie

bezpieczeństwa

Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

KL. I-III Nauczyciele
Pedagog

Cały rok Zapisy w dziennikach



poprzez rozwijanie

umiejętności

społecznych.

życiowych, kształtowanie właściwego
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

Lekcje do dyspozycji wychowawcy, lekcje
wychowania do życia w rodzinie.

Warsztaty Samorządu Uczniowskiego

Realizacja programu profilaktycznego
,,Niedźwiadek”

Realizacja elementów programu
wychowawczo- profilaktycznego ,,Spójrz
Inaczej”

Kl. IV-VIII

Kl. IV-VIII

Kl. I-III

Kl. IV- VIII

Wychowawcy
Nauczyciel wdż

opiekun
Samorządu
Uczniowskiego
uczniowie

wychowawcy

pedagog

Cały rok

Listopad 2018

Cały rok

W ciągu roku

Dokumentacja
pedagoga

Zapisy w dziennikach

Sprawozdanie
Samorządu
Uczniowskiego

zapisy w dziennikach

zapisy w dziennikach
dokumentacja
pedagoga

Kształtowanie

pożądanych

społecznie postaw

wobec zagrożeń

cywilizacyjnych.

Propagowanie podczas pogadanek
wiadomości dotyczących zagrożeń
cywilizacyjnych takich jak terroryzm,
cyberprzemoc.

Spotkanie z przedstawicielami Straży
Pożarnej, Policji.

Kl. I- VIII

Kl. I-VIII

Pedagog
Wychowawcy
Policjant

Pedagog
Wychowawcy
Policjant
strażak

W ciągu
Roku

Cały rok

zapisy w dziennikach
dokumentacja
pedagoga

zapisy w dziennikach
dokumentacja
pedagoga



Podejmowanie

działań mających na

celu uświadamianie

uczniom zagrożeń

związanych z

Internetem

Prowadzenie pogadanek podczas lekcji
informatyki, lekcji wychowawczych na
temat bezpiecznego korzystania z
Internetu.

Spotkania z pedagogiem na temat
zagrożeń związanych z korzystaniem z
Internetu (cyberprzemoc, stalking)
Dzień Bezpiecznego Internetu

Kl. I-VIII

Kl. IV- VI

Kl. I- VIII

Wychowawcy
Nauczyciele
informatyki

Pedagog

Wychowawcy
Nauczyciele
Psycholog
pedagog

Cały rok

Listopad 2018

Luty 2019

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Przeciwdziałanie

przemocy i agresji

Realizacja Programów Profilaktyczno-
Edukacyjnych.

Interwencje kryzysowe, mediacje.

Edukacja prawna uczniów.

Monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

Warsztaty ,,Radzenie  sobie z trudnymi
emocjami- złość, agresja”.

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Kl. VI-VIII

Kl. I-VIII

Kl. I-III

Wychowawcy
Pedagog
Psycholog
Policja

Prawnik

Pedagog
psycholog

OIK

Cały rok

W miarę potrzeb

Marzec 2018

Cały rok

w ciągu roku

Zapisy w dziennikach
Dokumentacja
pedagoga, psychologa
Dokumentacja
pedagoga
Zapisy w dziennikach
Dokumentacja
pedagoga

Sprawozdanie
pedagoga, psychologa

zapisy w dziennikach

Uświadomienie

społeczności szkolnej

Ulotki informacyjne, plakaty, informacje
na tablicy ogłoszeń.

Kl. I-VIII Pedagog
Wychowawcy

Cały rok Zapisy w dzienniku
pedagoga szkolnego



sposobów i

możliwości

korzystania z pomocy

w różnych

sytuacjach.

Lekcje wychowawcze, pogadanki.

Współpraca rodziców ze szkołą w
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Kl. I-VIII

Kl. I-VIII

Wychowawcy
Pedagog
Psycholog

Pedagog
Psycholog
wychowawcy

Cały rok

Styczeń 2019

Zapisy w dziennikach

Protokoły zebrań z
rodzicami

CEL OGÓLNY: KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

Cele szczegółowe Sposób realizacji Poziom

organizacyjny
Kto? Kiedy? Sposób

dokumentowania

Przygotowanie

uczniów do

świadomego,

aktywnego

uczestnictwa w życiu

społecznym

Udział w pracach samorządu
Szkolnego i klasowego

Udział uczniów w konkursach,
zawodach sportowych i innych

Kl. IV-VIII

Kl. I- VIII

Opiekun
samorządu
Wychowawcy
Uczniowie
Nauczyciele

Cały rok

Zgodnie z
harmonogramem

Sprawozdanie
opiekuna SU
Dokumentacja
wychowawców
Protokoły
Sprawozdania



formach prezentacji własnych
umiejętności, wiedzy.

Udział w imprezach
okolicznościowych i apelach
szkolnych.

Kl. I-III wychowawcy Zgodnie z
harmonogramem

Zapisy w dziennikach

Rozwijanie

umiejętności

wybierania właściwych

dróg postępowania

poprzez ukazywanie

wzorów właściwego

zachowania

Lekcje religii, godziny do dyspozycji
wychowawcy, projekcja filmów,
literatura.

Koło Misyjne, Koło Caritas

Kl .I -VIII Uczniowie
Nauczyciele
Rodzice

Nauczyciele
religii

Cały rok

Cały rok

Zapisy w dziennikach

Sprawozdania

Upowszechnianie idei

akceptacji

różnorodności uczniów

ze specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi,

odmiennymi kulturowo

i językowo,

wielojęzycznych oraz

idei bezpiecznej i

efektywnej edukacji

włączającej uczniów z

niepełnosprawnościa-

mi

Pogadanki, godziny wychowawcze,
lekcje historii, religii, języka polskiego,
wychowania do życia w rodzinie

- Zapoznanie uczniów

z Konwencją Praw Dziecka i Praw

Człowieka –
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
-apel szkolny
-uroczystości szkolne i klasowe

Pogadanki dotyczące tolerancji wobec
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i odmiennych
kulturowo.

Kl. IV-VIII

Kl. I-III

Kl. I V- VIII

Kl. I- VIII

Wychowawcy
klas
Katecheci
Nauczyciele

Wychowawcy
Nauczyciele

Wychowawcy
Nauczyciele

Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog
Psycholog

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wrzesień 2018

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach



Spotkania z ciekawymi ludźmi Kl. I-VIII pedagog W ciągu roku Dokumentacja
pedagoga

Inspirowanie

wychowanków do

działań animacyjnych

w środowisku

społecznym w celu

budowania świata

wartości w coraz

szerszych kręgach

społecznych

Wspomaganie uczniów w działaniach
animacyjnych i ich wartościowanie
podczas zajęć pozalekcyjnych

Podejmowanie przez uczniów
wolontariatu  w Hospicjum, świetlicy
socjoterapeutycznej ,,Promyczek”,
Klubie Seniora, pomoc koleżeńska w
nauce.

Udział w akcjach charytatywnych
Szlachetna Paczka
-świąteczna zbiórka żywności
-zbiórka nakrętek
-,,Pola Nadziei”
-makulatura na Misję

Kl. IV -VIII

Kl. IV-VIII

Kl. IV-VIII

Opiekun koła
PCK
Opiekun SU
Wychowawcy
Pedagog
Opiekun koła
Misyjnego

Opiekun PCK
Wychowawcy
Pedagog
Opiekun Koła
Misyjnego

W ciągu roku

W ciągu roku

Grudzień 2018

Cały rok
Kwiecień-maj
Cały rok

Sprawozdanie
opiekuna SU, koła
PCK

sprawozdanie

Sprawozdanie
opiekun PCK



CEL OGÓLNY: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH

Cele szczegółowe Sposób realizacji Poziom

organiza-

cyjny

Kto? Kiedy? Sposób
dokumentowania

Kształtowanie
odpowiedzialności za
dbanie o własne
zdrowie

Pogadanki, rozmowy na lekcjach

kształcenia zintegrowanego,
Realizacja elementów programów
,,Spójrz Inaczej”, ,,Niedźwiadek”

Edukacja zdrowotna na lekcjach
przyrody, godzinach wychowawczych,
wychowaniu do życia w rodzinie  i
innych.

Spotkania z pielęgniarką szkolną.

Kl. I-III

Kl. IV-VIII

Kl. I-VIII

Nauczyciele
Pedagog

Nauczyciel
przyrody, wdż

pielęgniarka

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Zapisy w dziennikach
Dokumentacja
pedagoga

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Rozwijanie
umiejętności
podejmowania
działań mających na
celu zdrowy styl życia
w aspekcie fizycznym
i psychicznym

Pogadanki na temat higieny ciała,
miejsca pracy i wypoczynku,
-udział w zajęciach sportowych i
gimnastyce korekcyjnej

-wycieczki

Kl. I –VIII

Kl. I -VIII

Wychowawcy
Nauczyciel e
Pedagog
Pielęgniarka
wychowawcy

Cały rok

Zgodnie z
harmonogramem

Zapisy w dziennikach

Karty wycieczki



-udział w programie profilaktycznym
,,Uczeń Dwójki żyje zdrowo”

kl. V-VIII

nauczyciele
wychowania
fizycz.

Zgodnie z
harmonogramem

sprawozdanie

Kształtowanie
zdrowych nawyków
żywieniowych i
higienicznych

- pogadanki na temat prawidłowego
żywienia,
-choroby cywilizacyjne
(cukrzyca, anoreksja, bulimia)
-udział w realizacji programów
edukacyjno- profilaktycznych np.
,,Trzymaj Formę”,
 ,,Owoce w szkole”.

-propagowanie form aktywności
fizycznej (konkurs na hasła reklamujące
aktywność fizyczną)

-udział w ogólnopolskich akcjach:
Dzień Higieny Jamy Ustnej
Dzień Walki z Hałasem
Światowy Dzień Zdrowia

Kl .I- VIII

KL.IV-VIII

Kl. V-VIII
Kl. I- III

KL.V- VIII

kl. I- VIII

Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog
 Psycholog
Pielęgniarka

Nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele w-f

pielęgniarka
pedagog

Cały rok

IX 2018V2019
Cały rok

Listopad 2018

17 września 2018
12 kwietnia 2019

7 kwietnia 2019

Zapisy w dziennikach

Sprawozdanie

Prezentacja całej
społeczności szkolnej

zapisy w dziennikach



Zapobieganie
uzależnieniom dzieci i
młodzieży

-prelekcje, pogadanki na temat
uzależnień
-udział w programach profilaktyczno-
wychowawczych (elementy programu
,,Spójrz Inaczej)

-realizacja programu profilaktycznego
,,Bieg po zdrowie”

-edukacja prawna w zakresie
odpowiedzialności prawnej za
podejmowanie działań ryzykownych.

-udział w warsztatach ,, Dopalacze-nowe
środki psychoaktywne”

Kl. I- III

KL.I V-VIII

kl. IV

IV-VIII

V-VIII

Wychowawcy
Pedagog

wychowawcy

Prawnik
wychowawcy

OIK

Pielęgniarka

Cały rok

Marzec 2019

cały rok

w ciągu roku

w ciągu roku

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

zapisy w dziennikach

zapisy w dzienniku

zapisy w dziennikach

Rozwijanie
umiejętności
podejmowania
działań na rzecz
ochrony przyrody w
swoim środowisku.

pogadanki na temat wpływu przyrody na
życie człowieka
-udział w konkursach ekologicznych.

-udział w akcji ,,Sprzątanie świata”,
,,Dzień Ziemi’
-porządkowanie terenu przyszkolnego

Akcja elektrośmieci

Kl. I-VIII

Kl. IV-VIII
Kl. I-III
Kl. I –VIII

Kl. I-VIII

Nauczyciele
przyrody,
biologii

Wychowawcy

Wychowawcy
Opiekun SU

Cały rok

22 września
Kwiecień 2019
Marzec 2019

Cały rok

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Sprawozdanie



CEL: PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PODJĘCIA TRAFNYCH DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH.

Cele szczegółowe
Sposób realizacji Poziom

organizacyjny
Kto? Kiedy? Sposób

dokumentowania

Nabycie wiedzy i
umiejętności
dotyczących
samopoznania w
kontekście
planowania własnej
przyszłości oraz
realizacji celów
związanych z karierą
zawodową z
uwzględnieniem
rynku pracy

Konkurs plastyczny,, Mój wymarzony

zawód”

Spotkania z przedstawicielami zawodów

i doradcami zawodowymi,

 -lekcje zawodoznawcze.

-udział w przedsięwzięciach lokalnych:

targi szkół, giełdy.

Udział w programach organizowanych

przez stowarzyszenia i fundacje.         

Kl .I -III

Kl. IV -VIII

Wychowawcy

Doradca
zawodowy
Wychowawcy
Pedagog
psycholog

Marzec 2019

Cały rok

Sprawozdanie

Zapisy w dziennikach
Sprawozdanie
doradcy
zawodowego
Karty wycieczek



CEL OGÓLNY :KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ.

KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DLA WŁASNEGO PAŃSTWA I KRAJU.

Cele szczegółowe
Sposób realizacji Poziom

organiza-

cyjny

Kto? Kiedy? Sposób
dokumentowania

Kształtowanie

poczucia

przynależności do

rodziny, grupy i

wspólnoty

narodowej .

Uroczystości szkolne i klasowe.

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Rodziny

Godziny wychowawcze, lekcje
wychowania do życia w rodzinie.

Tydzień Misyjny

KL. I-VIII

Kl. I-III

Kl .IV-VIII

Kl .I-VIII

Wychowawcy
Nauczyciele

wychowawcy

Wychowawcy
Nauczyciel
wdż
Nauczyciele
religii

Zgodnie z
harmonogramem

Styczeń 2019
Maj 2019

Cały rok

maj

Zapisy w dzienniku

Zapisy w dzienniku

zapisy w dzienniku

sprawozdania

Zaznajamianie

uczniów z lokalnymi

miejscami pamięci

Wycieczki do lokalnych miejsc pamięci
narodowej,

Kl. I-VIII Wychowawcy

Wychowawcy

Cały rok Zapisy w dzienniku



narodowej i

sylwetkami wielkich

Polaków.

Kształtowanie

postaw

patriotycznych

uczniów.

Udział w apelach szkolnych,
gromadzenie materiałów w albumach
tematycznych, zajęcia szkolne, konkursy

Uczniowie otaczają opieką pamiątkowy
kamień poświęcony Ofiarom Katynia i
Smoleńska

Apel poświęcony Janowi Pawłowi II

Lekcje patriotyczne związane z
obchodami świąt państwowych,
ważnymi wydarzeniami i postaciami z
historii Polski.

Koła patriotyczne w klasach drugich.

Kl. I-VIII

Przedstawi-
ciele SU

Kl .I- VIII

kl. I-VIII

kl .II

Nauczyciele
historii, języka
polskieg0

Opiekun Koła
Misyjnego

n-le j.
Polskiego,
historii,
wychowawcy

wychowawcy

Cały rok

Cały rok

Październik 2018

cały rok

cały rok

Zapisy w dziennikach
Kronika szkoły

Sprawozdanie
opiekuna SU

sprawozdanie

zapisy w dziennikach

sprawozdanie

Uczniowie biorą

aktywny udział w

uroczystościach

lokalnych.

Udział w lokalnych uroczystościach
patriotycznych

dział w uroczystościach związanych z
100 rocznicą odzyskania niepodległości

Przedstawi-
ciele SU
Opiekun SU
Kl. I- VIII

Wychowawcy
Opiekun SU

Wychowawcy
nauczyciele

Listopad 2018
maj 2019

Zgodnie z
harmonogramem

Sprawozdanie
opiekuna SU

Dokumentacja szkoły
Kronika szkoły

Uczniowie są

zapoznani z kulturą i

Uczniowie poznają elementy kultury i
tradycji innych narodowości poprzez

Kl. V-VIII Wychowawcy Cały rok Zapisy w dziennikach



tradycjami innych

narodowości

pogadanki na  lekcjach i godzinach
wychowawczych.

Współpraca z Fundacją ,,Ocalenie”
Kl .I- VIII

Nauczyciele
historii

pedagog
Cały rok Dokumentacja

pedagoga


