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Roczny plan pracy VI Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu  

 na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),  

-  statut szkoły, 

- program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

- kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022: 

1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, między innymi przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego 

2.Wychowanie  do  wrażliwości  naprawdę  i  dobro.  Kształtowanie  właściwych  postaw  szlachetności,  zaangażowania  społecznego  i dbałości o 

zdrowie 

3.Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie 

w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych 

4.Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie  

wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19  w  celu zapewnienia  dodatkowej  
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opieki  i  pomocy,  wzmacniającej  pozytywny  klimat  szkoły  oraz  poczucie  bezpieczeństwa.  Roztropne korzystanie, w  procesie  kształcenia, z  

narzędzi  i  zasobów  cyfrowych  oraz  metod  kształcenia  wykorzystujących  technologie informacyjno –komunikacyjne 

5.Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022  

Lp. Wydarzenie Data Godzina Uwagi 

1 Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego klasy  

1 września 2021 r.  9.00  

10.00 

 

Dziedziniec klasy I 

Klasy II i III w salach z 

wychowawcami 

2 Zebrania z rodzicami. 2 września 2021 r.  16.30 Klasy I stacjonarnie w 

budynku szkoły 

Klasy II i III on -line 

 

3 Zebranie Rady Pedagogicznej  14 września 2021 r. 15.30  

4 Zebranie Rady Rodziców 22 września 2021 r.  17.00  

5 Rajd VI LO 16-17 września 2021 r.   Klasy III po G i klasy I 

6 Jubileusz 30 lecia VI LO 2 października 2021 r. 10.00 Przeniesiony na czerwiec 2022 

r. 

7 Dzień Edukacji Narodowej 

Ślubowanie klas I 

14 października 2020 r.  9.00 

 

 

8 Szkoleniowe zebranie Rady 

Pedagogicznej  

20 października 2021 r. 15.30  

9 Święto Niepodległości  10 listopada 2021r.  9.00 

 10.00 

11.00  

 Klasy I 

Klasy II 

Klasy III 

10 Zebrania z rodzicami 16 listopada 2021 r.  17.00  
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11 Zebranie Rady Pedagogicznej  25 listopada 2021 r.  15.30   

12 Konsultacje z rodzicami -

Zagrożenia ocenami 

niedostatecznym  

9 grudnia 2021 r.    

13 Ustalenie ocen przewidywanych  21 grudnia 2021 r.   

14 Wigilia szkolna 22 grudnia 2021 r.   

15 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.   

16 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

7 stycznia 2022 r.   

17 Ustalenie ocen śródrocznych 10 stycznia 2022 r. do 16.00  

18 Konferencja klasyfikacyjna  

 

12 stycznia 2022 r.  

 

15.30   

19 Zebrania z rodzicami 13 stycznia 2021 r. Godzina 17.00  

20 Zakończenie I półrocza  14 stycznia 2022 r.   

21 Konferencja plenarna Rady 

Pedagogicznej 

 

26 stycznia 2022 r.  Godzina 15.30  

22 Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r. Godzina 15.30   

23 Zebranie szkoleniowe Rady 

Pedagogicznej 

16 marca 2022 r.   

24 Konsultacje dla rodziców 

Zagrożenia oceną niedostateczną w 

klasach III 

24 marca 2022 r.  

 

Godzina 17.00  

25 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.   

26 Ustalenie ocen przewidywanych w 

klasach III 

8 kwietnia 2022 r. Do 16.00  
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27 Ustalenie ocen rocznych - klasy III 22 kwietnia 2022 r. 

 

Do godziny 16.00  

28 Konferencja klasyfikacyjna 26 kwietnia 2022 r.  

 

Godzina 15.30   

29 Zebrania dla rodziców  27 kwietnia 2022 r. Godzina 17.00 – 18.00  

30 Zakończenie roku dla klas 

maturalnych 

 

29 kwietnia 2022 r. 

 

Godzina 12.00 

 

Klasy III 

31 Apel z okazji 3 maja 

 

29 kwietnia 2022 r. Godzina 9.00 

Godzina 10.00 

Klas I i II 

II i III SP 

32 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 

2 maja 2022 r.    

33 Matury – przedmioty obowiązkowe 4,5,6 maja 2022 r. Godzina 9.00 Dni wolne od zajęć 

dydaktycznych dla klas I,II, III 

SP 

34 Zebrania z rodzicami 

Zagrożenia oceną niedostateczną  

19 maja 2022 r. 

 

Godzina 17.00  

35 Zebranie Rady Pedagogicznej  25 maja 2022   

36 Ustalenie przewidywanych ocen 

rocznych 

1 czerwca 2020 r. Do godziny 15.00  

37 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych  
17 czerwca 2022 r.   

38 Ustalenie ocen rocznych 15 czerwca 2022 r.  Do godziny 15.00  

39 Konferencja klasyfikacyjna 

 

21 czerwca 2022 r. Godzina 15.30  

40 Egzaminy klasyfikacyjne 22 czerwca 2022 r. Od godziny 9.00  

41 Składanie podań o egzaminy 

poprawkowe 

22, 23 czerwca 2022 r.   
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42 Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego  

24 czerwca 2022 r. 9.00  

10.00 

11.00 

Klasy I 

Klasy II  

Klasy III po SP 

43 Konferencja plenarna  29 czerwca 2022r. Godzina 9.00  

44 Rozdanie Świadectw OKE 5 lipca 2022 r. Godzina 13.00  Wychowawcy klas III 

45 Poprawkowe egzaminy maturalne  23 sierpnia 2022 r Godzina 9.00  

46 Egzaminy poprawkowe 25-26 sierpnia 2022 r. Od godziny 9.00  

47 Konferencja plenarna 30 sierpnia 2022 r. Godzina 9.00  

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

1) Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych np.: 

Lp. Data Uzasadnienie 
2 7 stycznia 2022r.  Dzień po wolnym 06.01.2022r. (czwartek) 
3 2 maja 2022r.  Dzień przed wolnym 03.05.2022r. (wtorek) 
4 4,5,6 maja 2022 r.  Matura – przedmioty obowiązkowe 
8 17.06.2022r. (piątek) Dzień po Święcie Bożego Ciała 

 

2) Harmonogram uroczystości i imprez klasowych 

LP ZADANIE KLASA WYCHOWAWCA 

1 
Impreza integracyjna dla klas 

pierwszych zastępująca rajd 

3aG, 

3bG, 

3cG, 

3dG 

Małgorzata Korżak, Jarosław Sośnierz, Joanna Napora - Ćmachowska, Janusz Borowy 
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2 
Organizacja Ślubowania podczas 

Dnia Edukacji Narodowej 
3b, 3d Joanna Napora - Ćmachowska, Jarosław Sośnierz 

3 

Dzień Patrona szkoły - 

prezentacja dla klas pierwszych 

– pokaz na zajęciach z 

wychowawcą 

2c, 2d Anna Nowak – Palka, Renata Soczówka 

4 

Apel – Dzień Edukacji 

Narodowej 

Otwarcie Sali gimnastycznej 

3bSP, 

3cSP 

Anna Derej, Magdalena Szyller – Molenda 

Gabriela Giędosz-Tomaszek, Michalina Kasprzyk - Kuźniak 

5 
Święto Odzyskania 

Niepodległości 
1d Witold Madej, Jarosław Sobaszek 

6 Organizacja matury próbnej 
3aSP, 

1a 
Grzegorz Szewczyk, Katarzyna Gawinkowska 

7 Mikołajki Szkolne 2c Anna Nowak-Palka, Michalina Kasprzyk-Kuźniak 

8 Konkurs na Świąteczne Drzwi 2a Agnieszka Jędrzejczak, Joanna Tracz Koba 

9 Wigilia Szkolna 2d, 1b Renata Soczówka, Joanna Tracz - Koba 
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10 
Podsumowanie I semestru, 

przyznanie Złotych Odznak 
1a, 1b Katarzyna Gawinkowska, Joanna Tracz-Koba (Złote Odznaki) 

11 
Apel 3-maja 

(30 kwietnia – klasy 1, 2) 
2b Marcin Szczepański, Agnieszka Kucharska 

12 
Ostatni Dzwonek 

(30 kwietnia – klasy 3) 

2a, 

3dSP 
Agnieszka Jędrzejczak, Beata Szklarska 

13 
Zakończenie roku szkolnego 

2021/2022 
1c, 1e Agnieszka Rabus, Anna Słaboń 

14 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2022/2023 
4a Grzegorz Szewczyk, Małgorzata Marszałek 

 

2. Podnoszenie jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Zapoznanie nauczycieli z planem nadzoru pedagogicznego dyrektor   14września 2021 r. 

2. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w I semestrze – wnioski 

i rekomendacje na drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022. 
dyrektor  styczeń 2022 r. / czerwiec 2022 r. 

3. 

 

 

Rozpoznawanie i praca z uczniem zdolnym – zajęcia dodatkowe  i konsultacje  zgodne z 

potrzebami i zainteresowaniami uczniów, udział uczniów w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych 

Nauczyciele, wychowawcy Na bieżąco 

4 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, opracowanie i wdrażanie wniosków z analiz do 

pracy dydaktycznej. 

Wicedyrektor, Agnieszka Jędrzejczak, 

Renata Soczówka, Magdalena Szyller 

Listopad 2021 
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 Molenda, nauczyciele przedmiotów 

maturalnych  

 

Cały rok szkolny 

5 Przygotowanie uczniów do dalszej nauki – zwiększenie aktywności w procesie uczenia się, 

zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczniów za własny rozwój, współpraca z 

uczelniami wyższymi – oferty edukacyjne 

Doradca zawodowy, psycholog, 

pedagog, wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

 

3. Bezpieczeństwo i właściwe warunki nauki i pracy w szkole 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa i higieny. dyrektor sierpień 2021 r., styczeń/luty 2022 r., 

czerwiec 2022 r. 

2. Kontrola badań okresowych i organizacja szkoleń z zakresu bhp. dyrektor, nauczyciele wrzesień 2021 r. 
3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych. dyrektor, nauczyciele sierpień 2021 r. 
4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. dyrektor, nauczyciele do listopada 2021 r. 
5. Prowadzenie działań w ramach programu wychowawczo-dydaktycznego. nauczyciele, wicedyrektor wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r. 
6. Zapoznanie uczniów i pracowników z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

szkole, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w 

związku z pandemią koronawirusa. 

dyrektor, wychowawcy klas wrzesień 2021 r. 

7. Przypomnienie uczniom obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa w szkole i jej 

otoczeniu, w drodze do szkoły i do domu, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, przestrzeganie 

zasad reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. 

wychowawcy klas  wrzesień 2021r. 

8. Promowanie zasad dbałości o zdrowie: 

programy MEiN wsparcia uczniów po okresie pandemii (związane zarówno ze 

zdrowiem i z kondycją fizyczną uczniów, jak i z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

gimnastyka śródlekcyjna / wietrzenie pomieszczeń, - aktywna długa przerwa 

nauczyciele wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r. 

4. Zarządzanie szkołą w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
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1. Działanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych nauczycieli: 

 Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych  

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

Zespół nauczycieli języków obcych  

Zespoły wychowawcze 

Dyrektor 

Renata Soczówka 

 Agnieszka Jędrzejczak  

Magdalena Szyller-Molenda  

Małgorzata Korżak 

Na bieżąco 

Zespół ds. promocji szkoły 

Zespół ds. obsługi audiowizualnej, medialnej i graficznej 

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Zespół ds. projektów, współpracy z uczelniami i wymian zagranicznych 

Zespół ds. promocji zdrowia 

Zespół ds. działań charytatywnych i wolotariatu 

Grzegorz Szewczyk 

Grzegorz Szewczyk 

Magdalena Gondek 

Gabriela Giendosz-Tomaszek 

Michalina Kasprzyk-Kuźniak 

Anna Derej 

Na bieżąco 

2. Promocja szkoły w środowisku poprzez: 
a) upowszechnianie i prezentowanie osiągnięć szkoły w formie publikacji w prasie, radiu i telewizji 

lokalnej, udział uczniów w przeglądach i festiwalach, reklamowanie szkoły wśród szkół 

podstawowych lokalnych, organizowanie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli dla 

rodziców i uczniów, reklamę szkoły w mediach społecznościowych, zapraszanie władz miasta na 

uroczystości szkolne, współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
b) pozyskiwanie sponsorów i osób wspierających działalność szkoły: 
c) współpracę ze środowiskiem lokalnym: 

 z organem prowadzącym, 

 z policją, ze strażą pożarną, strażą miejską, 

Grzegorz Szewczyk, Dyrektor, Pedagog, 

Psycholog, nauczyciele 
cały rok szkolny 

 

  z instytucjami kultury:  

 z mediami (prasa, telewizja lokalna), 
d) udział szkoły w projektach unijnych i wymianach międzynarodowych 

 

 

Zespół ds. projektów współpracy z 

uczelniami i wymian zagranicznych – 

Gabriela Giendosz-Tomaszek 

 

 

Na bieżąco 

3. Baza szkoły:  

dyrektor,  bibliotekarz, nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok szkolny 
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 wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę metodyczną dla nauczycieli, nowości 

wydawnicze, kanon lektur szkolnych, 

 doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, narzędzia i środki technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (do wykorzystania również podczas realizacji nauczania 

zdalnego), 

 zakup sprzętu sportowego,  
 

4. System komunikacji i obiegu informacji w szkole: 

 obieg informacji pomiędzy uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, 

 wprowadzenie systemu szybkiej komunikacji z rodzicami w związku z pandemią koronawirusa, 

 zakładka dla nauczycieli na stronie internetowej szkoły, 

 prowadzenie strony internetowej szkoły (kontrola dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1062), 

 przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 

dyrektor, wicedyrektor, Arkadiusz Sacewicz, 

Jarosław Sośnierz 
cały rok szkolny  

5. Współpraca z Radą Rodziców i Radą Szkoły 

 wybór rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022, 

 zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 opinia rady rodziców w sprawie projektu planu finansowego szkoły na rok szkolny 2021/2022; 

 współpraca przy realizacji jubileuszu 30 lecia szkoły 

dyrektor, Rada Rodziców, wychowawcy cały rok szkolny 

6. Inne zadania realizowane w ramach zarządzania: 

 opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, 

 przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku 

szkolnym (dwa razy w roku szkolnym), 

dyrektor szkoły 

do 15 września 2021 r. 
cały rok szkolny 

7  sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły, 

umożliwienie nauczycielom zdobywania nowych kwalifikacji, dokonywanie oceny pracy , 

opracowanie rocznego planu pracy szkoły, rekrutacja do klas pierwszych 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny  

Wrzesień 2021 

Marzec/kwiecień 2022 
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5. Przebieg procesów kształcenia w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Stosowanie przez nauczycieli: 

 aktywizujących metod nauczania, 

 elementów oceniania kształtującego, 

 indywidualizacji pracy na zajęciach, 

nauczyciele cały rok szkolny 

2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce; formy wsparcia: 

 organizacja zajęć wspomagających, zkk, zdw, zct, rewalidacji 

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści cały rok szkolny 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami i możliwościami uczniów, dostosowanie wymagań, ścisła współpraca 

z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści cały rok szkolny 

 

4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

 indywidualizacja zadań stawianych uczniowi, 

 przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 

przedmiotowych i organizowanych przez kuratora oświaty,  

 organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, 

 uczestnictwo w zawodach sportowych 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 
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5. Omówienie z uczniami zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania – zapoznanie 

uczniów z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów: 

 zawarcie kontraktów z uczniami (właściwe zachowanie uczniów na lekcjach, 

kształtowanie odpowiedzialności za staranne przygotowanie się do lekcji), 

 kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania – obserwacje lekcji. 

Efektywny proces nauczania – uczenia się poprzez: 

 wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji treści podstaw 

programowych, 

 realizację zadań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

 system monitorowania postępów uczniów, 

 ocenę i analizę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania na 

poszczególnych etapach kształcenia, 

 prowadzenie obserwacji diagnozujących, kontrolno-oceniających, zgodnie z 

harmonogramem nadzoru pedagogicznego, 

 średnią ocen w szkole (I i II semestr), 

dyrektor szkoły 

dyrektor szkoły, wicedyrektor 

raz w miesiącu 

wrzesień 2021 r.–czerwiec 2022 r. 

6. Kształcenie kompetencji i postaw uczniów: 

 kreatywności, samodzielności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 

 kompetencji cyfrowych uczniów – wykorzystanie w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i 

efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

 szlachetności, patriotycznych, zaangażowania społecznego, wrażliwości i 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

nauczyciele, pedagog, wychowawcy  cały rok szkolny  
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6. Organizacja procesu wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego: 

 wprowadzenie działań związanych z profilaktyką COVID-19, profilaktyką depresji, pomoc 

uczniom w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające (program MEiN), 

poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przez ich udział w dodatkowych oraz 

nieodpłatnych zajęciach sportowych. 

wychowawcy, pedagog do 20 września 2021 r. 

2. Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych zgodnie z 

harmonogramem zawartym w programie: 

 omówienie  z uczniami działań wynikających z programu wychowawczo- 
profilaktycznego, 

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w zakresie pomocy 

wychowawczej i pedagogiczno-psychologicznej. 

wszyscy  nauczyciele,lekcje 

wychowawcze 
cały rok szkolny 

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog cały rok szkolny 
Realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień. 

4. Realizacja zadań samorządu uczniowskiego– zgodnie z planem. opiekun samorządu uczniowskiego cały rok szkolny  
5. Promowanie wartości, kształtowanie właściwych postaw uczniów. Wychowawcy klas, pedagog, psycholog cały rok szkolny 
6. Rozpoznawanie środowiska uczniów  wychowawcy klas, pedagog, psycholog cały rok szkolny 

7. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych. Promowanie wzorców zachowań wśród uczniów. 
wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny 

8. Współpraca z rodzicami: 
a) prowadzenie działań wspierających rodziców w wychowaniu dzieci – spotkanie 

pedagogizujące zorganizowane przez szkolnego psychologa 
b) organizowanie zebrań z rodzicami: 
c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom – konsultacje dla rodziców. 

wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny 

9. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uwzględnienie kierunku polityki oświatowej 

państwa – realizacja działań wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro oraz 

kształtowania właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

opiekun Klubu  cały rok szkolny  
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7. Organizacja działań prozdrowotnych 

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialni Termin realizacji 
1. Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 
wychowawcy klas, pedagog cały rok szkolny  

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 

 aktywną przerwę 
Cele edukacyjne edukacji prozdrowotnej w szkole: 

 dostarczanie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i 

poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego, 

 rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu, społecznemu i duchowemu, 

 kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych 
ludzi, 

 rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska. 

Dyrektor, Michalina Kasprzyk-

Kuźniak, nauczyciele wychowania 

fizycznego 

cały rok szkolny 

3. Realizacja tematyki prozdrowotnej z uczniami związanej z przeciwdziałaniem 

koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19: 

 czym jest koronawirus, 

 jak często występują objawy, 

 kto jest najbardziej narażony, 

 jak się zabezpieczyć przed koronawirusem,  zalecenia. 

wychowawcy klas, pedagog, 

psycholog 
cały rok szkolny 

4. Szkolenia pracowników z zakresu bhp. dyrektor  w roku szkolnym – w miarę potrzeb  
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5. Kontrola przestrzegania procedur ochrony zdrowia w związku z pandemią koronawirusa: 

 zapoznanie uczniów z zasadami ochrony zdrowia w związku z sytuacją epidemii 

koronawirusa, 

 prowadzenie zintegrowanych działań profilaktycznych wynikających z programu 

profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i 

promującymi zdrowie. 

dyrektor, nauczyciele  w roku szkolnym  

6 
Diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane głównie na zaprojektowanie działań 

wspomagających. 

Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanych nadmiernym obciążeniem 

związanym z informacjami nt. epidemii. 

Zaprojektowanie działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez 

uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa i pedagoga. 

Stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, pedagog 
 

7 Wycieczki szkolne: 

a) wycieczki w ramach programu MEN (dofinansowania wycieczek edukacyjnych), 

b) inne wycieczki, zielone szkoły po uzgodnieniu miejsca, terminu z rodzicami. 

 

  

 

 

Przyjęty do realizacji 14 września  2021 roku. 

 


