
IX. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

I. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Adaptacja pierwszoklasistów            
i integracja uczniów w 
środowisku szkolnym. 

 zajęcia integracyjne  

 lekcje wychowawcze  

 spotkanie z pedagogiem szkolnym 

wychowawcy, 
pedagog  
 

 cały rok 

Kształtowanie przekonania               
o społecznym aspekcie bycia 
uczniem szkoły - zapoznanie 
uczniów i rodziców z organizacją 
pracy szkoły, statutem, szkolnym 
programem wych- prof., WSO, 
szkolnymi procedurami 

 lekcje wychowawcze,  

 zebrania rodziców 

wychowawcy IX,X 

Nauka nabywania świadomości 
własnych słabych i mocnych 
stron, kształtowanie 
samoakceptacji, budowanie 
poczucia własnej wartości              
i wzmacnianie postawy asertywnej 

 

 godz. wych. służące samopoznaniu, 

 promowanie uczniów zdolnych i ich osiągnięć na forum szkoły – 
stypendia, nagrody na zakończenie roku szkolnego ) 

 udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach 

 stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów na różnych    
płaszczyznach 

 nagradzanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań 

 zajęcia z pedagogiem 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog 

wg planu pracy 
wych. z 
oddziałem 
klasowym 

Kształtowanie aktywnej postawy 
wobec przyszłej pracy zawodowej 
oraz wymagań rynku pracy. 
Współpraca z Urzędem Pracy 
oraz innymi instytucjami w celu 
uzyskania informacji o sytuacji na 
lokalnym rynku pracy 

 spotkania z doradcą zawodowym  

 spotkania lub/i warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, analizy 
ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem 
pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
przed podjęciem pracy – PUP, rzecznik praw konsumenckich 

 spotkania z reprezentantami uczelni wyższych, konferencje 

 wyjazdy na uczelnie wyższe – wykłady, spotkania z pracownikami 
naukowymi 

nauczyciel 
przedsiębiorczości, 
doradca zawodowy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 
 

Cały rok 

 

 



 

I. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Systematyczne monitorowanie 
frekwencji uczniów na zajęciach 
lekcyjnych. Zwiększenie 
współpracy z rodzicami                         
w zakresie kontroli obowiązku 
szkolnego. 

 systematyczna analiza frekwencji uczniów, sporządzanie 
miesięcznych zestawień obecności  

 systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów,  

 wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami,  pedagogiem 
szkolnym                           

  konsekwentne stosowanie kar statutowych wobec uczniów 
niestosujących się do obowiązków szkolnych 

wychowawca, 
pedagog szkolny, 
dyrekcja 

na bieżąco 
zgodnie z 
harmonogramem 
zebrań, wg 
potrzeb 

Uczenie umiejętności 
społecznych – porozumiewania 
się, współpracy w zespole, 
radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych i stresujących   

 godz. wych. - „Trening umiejętności społecznych –komunikacja 
interpersonalna 

 wspólne organizowanie imprez okolicznościowych szkolnych           
i klasowych – uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania 

  wypracowanie wzorców działań, zapewniających uczniom 
bezpieczeństwo oraz zdrowie psychiczne i fizyczne w nowej 
sytuacji.  

 spotkania z pedagogiem szkolnym (indywidualne oraz z zespołem 
klasowym ) 

wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 

wg planu pracy               
z zespołem 
klasowym 

Uczenie respektowania norm 
społecznych 

 wypracowanie przez uczniów norm klasowych, podpisanie                        
i respektowanie kontraktu klasowego  

 reagowanie nauczycieli i pracowników szkoły na wszelkie 
przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie  

 stosowanie systemu kar i nagród, kontrakty 

wychowawcy 
pedagog szkolny, 
dyrekcja 

IX  
 
na bieżąco 

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności 
 
 
 
 

 uświadamianie znaczenia zdrowia fizycznego i psychicznego 
(rozmowy, dyskusje w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, własny 
przykład) 

  egzekwowanie przestrzegania procedur (jest to wyraz 
odpowiedzialności za siebie nawzajem i służy naszemu wspólnemu 
dobru), a w przypadku ich łamania stosowanie gradacji kar 
zapisanych w statucie szkoły  
 

wszyscy uczący cały rok 

 

 



 

I. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Podnoszenie kultury bycia  przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych 
utrwalaniu znajomości reguł savoir – vivre`u. wg opracowanego 
scenariusza 

  treści programowe na różnych zajęciach lekcyjnych 

  własny przykład 

wszyscy uczący cały rok 

Uczenie samorządności, 
demokracji i przedsiębiorczości 

 wybory do samorządu ucz. i praca w samorządzie oraz innych 
organizacjach na terenie szkoły,  

 udział przedstawicieli młodzieży w tworzeniu statutu, programu 
wychowawczo - prof. i inne 

 zajęcia z przedsiębiorczości 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
opiekun SU, 
n-l 
przedsiębiorczości 

wg potrzeb 

Wzmacnianie poczucia 
tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i tradycji 
narodowych. Działania związane 
z miejscami ważnymi dla pamięci 
narodowej, formami 
upamiętniania postaci wydarzeń              
z przeszłości, najważniejszymi 
świętami narodowymi                               
i symbolami państwowymi. 

 świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,  

 lekcje wych. na temat patriotyzmu,  

 lekcje historii, j. polskiego, wos,  

 wystawy tematyczne/historyczne,  

 udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych w szkole             
i w regionie,  

 wycieczki edukacyjne 

dyrekcja, 
 n-le j. polskiego             
i historii, 
wychowawcy, 
opiekun samorządu 

wg kalendarza 
uroczystości 

Kształtowanie postaw 
obywatelskich poprzez tworzenie 
i kultywowanie tradycji szkolnych, 
regionalnych 
 
 
 

 Szkolne obchody KEN,  

 Andrzejki szkolne,  

 Mikołajki,  

 Wigilia,  

 Walentynki,  

 Dni Otwarte Szkoły,                                                                      

 Pożegnanie maturzystów 

dyrekcja, 
nauczyciele wg 
przydziału 
dodatkowych 
obowiązków, 
wychowawcy 

wg kalendarza 
uroczystości 

 

 

 



 

 

I. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Uczestnictwo w kulturze – 
edukacja teatralna, filmowa, 
muzyczna i artystyczna 

 lekcje wiedzy o kulturze,  

 spektakle teatralne,  

 zwiedzanie wystaw i wyjścia do kina,  

 spotkania z twórcami sztuki, ludźmi nauki i kultury 

 udział w koncertach   

 konkursy  

nauczyciele wg planu pracy 

Przygotowanie i zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz 
środowiska szkolnego                     
i lokalnego 

 wolontariat na rzecz potrzebujących  

 udział w akcjach charytatywnych  

 działania SU 

 honorowi dawcy krwi 
 

pedagog,  
opiekun SU, 
wychowawcy 

cały rok 

Kształtowanie postawy szacunku 
dla środowiska przyrodniczego,        
w tym upowszechniania wiedzy               
o zasadach zrównoważonego 
rozwoju, motywowanie do 
działań na rzecz ochrony 
środowiska 

 lekcje biologii i geografii  

 akcje ekologiczne np. „Sprzątanie świata”,  zbiórki zużytych 
baterii, zakrętek, segregacja śmieci i inne wg pojawiających się ofert  
 

nauczyciele wg planu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO  UCZNIÓW (sfera intelektualna, społeczna, fizyczna) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Zapoznanie uczniów i rodziców    
z możliwością skorzystania                    
z różnych form pomocy 
materialnej (bezpieczeństwo 
socjalne) 

 

 rozpoznanie potrzeb poprzez ankiety, rozmowy indywidualne     

 informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy- spotkania 
z pedagogiem, informacje na stronie szkoły 

 zebrania rodziców 

pedagog  
 
 
wychowawcy 

przez cały rok 

Rozwijanie wiedzy nt. 
odpowiedzialności prawnej 
nieletnich za wykroczenia i czyny 
karalne 

 

 zajęcia i prelekcje z profilaktyki 

 spotkania z policją w ramach prewencji 

 godziny wychowawcze 

policjant, 
pedagog 

IX,X 

Bezpieczne korzystanie                                  
z zasobów w sieci. 

 

 lekcje wychowawcze lub /i spotkanie z policją,  

 warsztaty na temat świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 
trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej 
analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w sieci, 

  lekcje wych. na temat cyberprzemocy 
 

wychowawcy, 
n- le informatyki,   
policjant                      
pedagog 

wg planu pracy 
wych. z 
oddziałem 
klasowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. OBSZAR PROMOCJA ZDROWIA (sfera intelektualna, społeczna i fizyczna) 
 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych uczniów, w tym 
wdrożenie ich do zachowań 
bezpiecznych dla zdrowia 
własnego i innych osób 

 wdrażanie prozdrowotnych działań zmierzających do 
kształtowania właściwych postaw młodzieży 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym 

 zajęcia z pielęgniarką szkolną 

 działania biblioteki  

 lekcje wychowawcze 

pedagog, 
n-l biblioteki, 
wychowawcy, 
pielęgniarka 

cały rok 

Ugruntowanie wiedzy z zakresu 
prawidłowego odżywiania 

  lekcje biologii, 

  lekcje wychowawcze 

  spotkania ze specjalistami 

 Tydzień Promocji Zdrowia 

 zajęcia z pedagogiem 

wychowawcy, 
pedagog,  
specjaliści, 

cały rok 

Wdrażanie do aktywności 
fizycznej 

 lekcje wychowania fizycznego  

 zajęcia sportowe, pozalekcyjne  

 międzyszkolne zawody sportowe 

n-le wychowania 
fizycznego 
wychowawcy 

cały rok 

Realizacja programów 
profilaktycznych w zakresie 
różnego rodzaju uzależnień 
 
 

 coroczne warsztaty ze specjalistą ds. uzależnień dla młodzieży 
klas I oraz dla rodziców 

 zajęcia z pracownikiem PSSE 

 spotkania ze specjalistami 

 zajęcia wychowawcze 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym 

wychowawcy, 
pedagog, 
specjaliści 

cały rok 

 

 

 

 



 

IV.OBSZAR WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH (sfera intelektualna, społeczna) 

Zadania pracy 
wychowawczej 

Sposób realizacji/formy Odpowiedzialni
/realizatorzy 

Termin 

Działania mające na celu 
zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju każdego 
ucznia, stosownie do jego potrzeb 
i możliwości. 

 Powołanie zespołów ds. PPPP,  
zapoznanie się uczących z opiniami i orzeczeniami, 

 Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów,  
organizowanie pomocy  

 Udzielanie pomocy ucz. – różne formy np. zajęcia rewalidacyjne, 
konsultacje itp.  

 Praca z uczniem zdolnym - realizacja dodatkowe zajęć i kół 
zainteresowań, przygotowywanie do olimpiad 

 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych 

dyrekcja, 
koordynator PPP, 
n-le, 
członkowie zespołu 
PPP 

cały rok 

Nauczanie dostosowane do 
możliwości psychofizycznych 
oraz tempa uczenia się uczniów                
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

 Opracowywanie IPET  

 Współpraca w zespole PPP oraz z poradniami  

 Współpraca z rodzicami  

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 
indywidualnych ucznia ( każdy nauczyciel) 

 Spotkania Zespołów Wielospecjalistycznej Oceny 
Funkcjonowania Ucznia 

dyrekcja, 
koordynator PPP, 
n-le, 
członkowie zespołu 
PPP wychowawcy, 
n-le 

wg planu 
 
cały rok 

Integracja uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych                        
z rówieśnikami 

 Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły  

 Powierzanie zadań na miarę możliwości, dbanie doświadczanie 
sukcesu 

  Zajęcia wychowawcze na temat potrzeb i możliwości osób                       
z dostosowaniem 

 Pomoc w organizacji  zawodów sportowych  9 zawody 
lekkoatletyczne i biegi przełajowe – rangi mistrzów województwa 
dla uczniów niepełnosprawnych 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagog, 
n-le wychowania 
fizycznego 
wychowawcy 

cały rok 

Nauczanie dostosowane do 
możliwości psychofizycznych 
oraz tempa uczenia się uczniów   
z  chorobami przewlekłymi  

 Współpraca z rodzicami  

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 
indywidualnych ucznia ( każdy nauczyciel) 

wychowawcy, 
pedagog 

cały rok 



 


