
 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO  

– WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA 

W PSZCZYNIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU 

RADY PEDAGOGICZNEJ  

W DNIU 30 SIERPNIA 2021 ROKU 

 

ZMIANY ZATWIERDZONO NA 

POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ 

W DNIU 15 WRZEŚNIA 2021 ROKU 
 

 

 



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDGOGICZNEJ W DNIU 30.08.2021r. 
 

ŹRÓDŁA. 

1. Ustawa „Prawo oświatowe” z dnia 14.12.2016r. (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r.  

z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  

w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 11.05.2007r.)  
 

 

CELE PLANU: 

1. Rzetelne i skuteczne przekazywanie wiedzy. 

2. Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się, to jest tworzenie szkoły bezpiecznej, w której 

panuje dyscyplina i która swoje działania opiera na takich wartościach jak: koleżeństwo, 

przyjaźń, uczciwość i tolerancja. 

3. Przeciwdziałanie agresji i nadmiernej absencji uczniów oraz podnoszenie kultury osobistej 

uczniów. 

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i profilaktyka związana z uczniami trudnymi i 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

5. Rozwijanie postaw demokratycznych w społeczności szkolnej. 

6. Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła współpracuje ze 

środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego, racjonalnie wykorzystuje warunki, w 

których działa i promuje się w regionie. 

 



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE NA ROK 

SZKOLNY 2021/2022 

 

ZADANIE I PLANOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

1. Opracowanie planów 

realizacji programu 

nauczania, planów pracy 

zespołów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych, 

kierownika szkolenia 

praktycznego, pedagoga, 

biblioteki, kółek 

zainteresowań, planu pracy 

Samorządu Uczniowskiego 

- złożenie w sekretariacie 

szkoły. Dodatkowo plany 

pracy pedagogów 

szkolnych w dzienniku 

elektronicznym. 

 

Nauczyciele, przewodniczący 

zespołów przedmiotowych, 

kierownicy jednostek, opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

30.09.2021r. 

 

 

 

 

Raporty: przewodniczący 

zespołów przedmiotowych, 

biblioteka, kierownik 

warsztatów szkolnych, 

kierownik szkolenia 

praktycznego, pedagodzy 

szkolni, opiekun samorządu 

uczniowskiego, na 

konferencjach plenarnych 

2. Opracowanie wymagań 

edukacyjnych z 

poszczególnych 

przedmiotów 

(zamieszczone na stronie 

szkoły) 

Nauczyciele 

Sabina Hankus – publikacja na 

stronie internetowej 

30.09.2021r. 

3. Założenie dokumentacji 

wychowawczej w klasach 

pierwszych i aktualizacja 

istniejących. 

Wychowawcy 30.09.2021r. 

 

 

 

4. Założenie arkuszy ocen klas 

pierwszych 

Sekretariat 30.09.2021r. 

 

5. Opracowanie planów 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz 

Indywidualnych Planów 

Edukacyjno – 

Terapeutycznych. 

Wychowawcy, pedagog szkolny do 30 dni od dnia złożenia w 

szkole opinii psychologiczno-

pedagogicznej lub orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

6. Zgłoszenie 

przewidywanych wycieczek 

naukowych w zespołach 

przedmiotowych, a 

turystycznych w 

sekretariacie. 

Wychowawcy 30.09.2021r. 

 



7. Wyznaczenie nauczycieli – 

opiekunów stażu dla 

nauczycieli stażystów i 

nauczycieli kontraktowych. 

Dyrektor szkoły do 8.09.2021r. 

8. Wdrażanie zmian systemu 

edukacji poprzez 

dostarczanie materiałów 

związanych z nowelizacją 

przepisów, uczestnictwo 

nauczycieli w kursach 

związanych z tematyką  

zmian w prawie 

oświatowym. 

Dyrektor szkoły, 

przewodniczący zespołów, 

nauczyciele 

na bieżąco 

(według potrzeb) 

9. Analiza i modyfikacja 

koncepcji pracy szkoły 

Dyrekcja szkoły, 

przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego, nauczycieli i 

rady rodziców 

wrzesień 2021r. 

10. Analiza i modyfikacja, 

Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego Szkoły i 

planu pracy dydaktyczno – 

wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły 

Dyrekcja, pedagog szkolny, 

opiekun SU, wyznaczeni 

nauczyciele 

sierpień 2022r. 

ZADANIE II 

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH 

1. Upowszechnianie zmian w  

prawie oświatowym wśród 

nauczycieli. 

Dyrekcja cały rok 

2. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla uczniów z 

opiniami PPP oraz z 

trudnościami w nauce. 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

 

 

Koordynator: Agnieszka 

Wyrobek 

cały rok – spotkania w miarę 

potrzeb, 

podsumowanie nie rzadziej niż 

raz na rok 

 

 

plan pracy: do 30.09. 2021r. 

analiza z udzielonej pomocy- 

konferencje plenarne 

3. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego i 

kształcenia indywidualnego 

Wychowawcy, zespół powołany 

przez dyrektora 

 

 

 

Koordynator: Agnieszka 

Wyrobek 

cały rok – spotkania w miarę 

potrzeb, 

podsumowanie nie rzadziej niż 

raz na rok 

 

plan pracy: do 30.09. 2021r. 

analiza z udzielonej pomocy- 

konferencje plenarne 

4. Praca z uczniami słabymi, 

zdolnymi i powtarzającymi 

klasę oraz z niską 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 



frekwencją Koordynator: Aleksandra 

Marzec 
 

plan pracy: do 30.09. 2021r. 

analiza z udzielonej pomocy- 

konferencje plenarne 

5. Doposażenie bazy 

dydaktycznej szkoły pod 

kątem przygotowania do 

egzaminów końcowych. 

Dyrekcja, nauczyciele cały rok 

6. Przygotowanie uczniów do 

udziału w konkursach,  

egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie 

oraz egzaminu 

zawodowego i analiza 

wyników egzaminów 

Matura: Urszula Strzałka-

Wcisło 

Egzaminy zawodowe: 

- mechanik pojazdów 

samochodowych- Dariusz 

Padykuła 

- ślusarz – Luiza Lazar 

- technik usług fryzjerskich, 

fryzjer-Józefa Waliczek 

(część praktyczna), Monika 

Paszek (część pisemna) 

- technik pojazdów 

samochodowych – Dawid 

Lekki 

- sprzedawca – Katarzyna 

Pichnar 

- technik chłodnictwa i 

klimatyzacji – Ewelina 

Kajzer 

- technik mechanik i operator 

obrabiarek skrawających – 

Danuta Szymczyk-

Grabowiecka 

- technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej – Leonia Szary 

- mechanik motocyklowy – 

Bartłomiej Bąk 

- technik programista – 

Arkadiusz Waliczek 

 

cały rok 

 

 

 

 

analiza wyników egzaminów na 

zebraniach przedmiotowych do 

25.09.2021r., przedstawienie na 

konferencji 30.09.2021r. 

Opracowanie projektów 

unijnych 

Dyrekcja nauczyciele cały rok 

7. Prowadzanie kół 

zainteresowań: 

- artystyczne 

    -     języka angielskiego 

- matematycznego 

 

 

 

- przyrodniczo – 

geograficznego 

 

 

 

M. Korczyk-Kaczmarek,  

B. Furczyk  

S. Hankus  

 

 

 

S. Piech –Hennek/ G.Wiencek 

 

 

 

cały rok 

 

plan pracy – do 30 września 

2021r. w sekretariacie szkoły 

 

sprawozdania po każdym 

półroczu 



- menadżerskiego 

- PCK 

- Szkolnego Klubu 

Europejskiego 

- Szkolnego koła wzrostu 

kryształów 

- Szkolnego koło biblijne 

 

- Szkolnego koło 

wolontariatu 

 

 

- Koło naukowego Strateg 

 

 

    

    -  motoryzacyjne 

G. Wiencek(zawieszone) 

A. Klimczok 

J. Zaworska / K. Nowakowska 

 

Agata Gumułka (zawieszone na 

bieżący rok szkolny) 

 

Alicja Skrobol 

 

Anna Harazin, Agnieszka 

Klimczok, Urszula Strzałka 

Wcisło 

Joanna Pasławska, Ewelina 

Kajzer(zawieszone na bieżący 

rok szkolny 

 

Dawid Lekki 

 

8. Prowadzenie lekcji 

bibliotecznych dla klas 

pierwszych. 

Bibliotekarki cały rok 

9. Kiermasz podręczników   

szkolnych 

Bibliotekarki wrzesień 2021r 

10. Prowadzenie zajęć 

indywidualnych z uczniami 

słabo czytającymi. 

Bibliotekarki 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele języka polskiego 

cały rok 

11. Prowadzenie lekcji 

przedmiotowych w 

bibliotece szkolnej. 

Bibliotekarki, nauczyciele cały rok 

12. Prowadzenie konkursu na 

najlepiej czytające klasy. 

Bibliotekarki cały rok 

13. Próbna matura – klasy IV 

Technikum oraz próbne 

egzaminy zawodowe  

Dyrekcja według harmonogramu 

 

analiza wyników na zebraniach 

zespołów przedmiotowych i 

konferencjach 

14. Badanie wyników 

nauczania z poszczególnych 

przedmiotów. 

Nauczyciele według harmonogramu  

zespołów przedmiotowych, 

raport na konferencjach 

plenarnych 

15. Analiza wyników 

klasyfikacji. 

Nauczyciele przedmiotów w 

zespołach przedmiotowych 

Raporty: przewodniczący 

zespołów przedmiotowych na 

konferencjach plenarnych 

16. Praca z uczniami zdolnymi, 

propagowanie konkursów i 

olimpiad. 

Nauczyciele 

B.Furczyk 

cały rok 

raporty na konferencjach 

plenarnych 

17. Wyróżnianie listami 

pochwalnymi rodziców 

Wychowawcy maj, czerwiec 2022r. 



uczniów bardzo dobrych, a 

ich samych dyplomami. 

18. Gromadzenie i 

propagowanie informacji  

o osiągnięciach uczniów 

naszej szkoły. Stały kontakt 

z prasą i mediami. 

Nauczyciele, 

A. Harazin  

 

cały rok 

19. Organizowanie wyjazdów 

do Biblioteki Śląskiej i 

Pedagogicznej. 

Bibliotekarki według harmonogramu  

pracy biblioteki  

 

20. Współpraca z 

pracodawcami 

Kierownik szkolenia 

praktycznego – Artur Wojciech 

plan pracy z harmonogramem 

do 30.09.2021r. 

sprawozdania – na 

konferencjach plenarnych 

21. Współpraca z partnerami 

szkoły 

B. Bąk, J. Wojciech, E. Kajzer, 

D. Lekki pod kierownictwem 

Joanny Pasławskiej 
 

 

plan pracy do 30.09.2021r. 

sprawozdania – konferencje 

plenarne 

ZADANIE III 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I 

DEMOKRATYCZNYCH 

1. Rozwijanie wiedzy o 

historii i kulturze własnego 

kraju. Kształtowanie postaw 

patriotycznych poprzez 

organizowanie i 

uczestnictwo w imprezach 

związanych z 

historycznymi rocznicami. 

J. Zaworska, K. Nowakowska 

A. Wojtanowicz 

cały rok 

 

 

   

2. Pielęgnowanie i 

kontynuowanie tradycji 

szkoły i przekazywanie 

wiadomości dotyczących 

patrona szkoły. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

M. Śleziak,  

M. Korczyk – Kaczmarek 

A.Menartowicz 

cały rok 

3. Prace nad opracowaniem 

monografii szkoły. 

J. Zaworska, L.Szary cały rok 

4. Konkurs wiedzy o patronie 

szkoły. 

M. Śleziak raz w roku 

5. Organizacja Święta Szkoły Zespół E.Wrona                               

,J.Waliczek,A.Klimczok, 

J.Pasławska, G.Wiencek                

B. Bąk 

Spotkanie organizacyjne 

wrzesień 2021 

6. Prowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat 

właściwie pojmowanego 

patriotyzmu, szacunku 

Wychowawcy, nauczyciele cały rok 



wobec symboli narodowych  

i demokracji. 

7. Udział młodzieży w 

debatach. 

J. Zaworska, K. Nowakowska 

A. Wojtanowicz 

według planu zespołu 

 

ZADANIE IV 

DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 
 

1. Poznanie historii Śląska i 

specyfiki regionu. 

Wychowawcy 

Historycy, poloniści 

cały rok 

2. Wycieczki po Pszczynie i 

regionie śląskim.  

Wychowawcy cały rok  

 

3. Prowadzenie stałego kącika 

regionalnego w bibliotece. 

Bibliotekarki cały rok 

4. Prezentacja wybitnych ludzi 

zasłużonych dla naszego 

regionu. 

M. Śleziak cały rok 

5. Realizacja programu 

regionalnego 

M. Korczyk – Kaczmarek, 

nauczyciele 

cały rok 

   

ZADANIE V 

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

I TWORZENIE ŚRODOWISKA PRZYJAZNEGO UCZNIOM 

1. Przypomnienie uczniom 

statutu szkoły ze 

szczególnym 

uwzględnieniem WZO i 

procedur bezpieczeństwa oraz 

rygorów sanitarnych w czasie 

pandemii 

Wychowawcy,  wrzesień 2021r., 

na bieżąco 

2. Typowanie wzorowych 

uczniów-pretendenta do 

nagrody Prezesa Rady 

Ministrów i Ministra 

Edukacji Narodowej. 

Samorząd uczniowski, 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Wychowawcy 

czerwiec 2022r. 

3. Przeciwdziałanie absencji 

uczniów poprzez: 

 Opracowanie programu  

frekwencji  

 

 wyróżnianie uczniów za 

100% frekwencję 

 uświadomienie uczniom i 

ich rodzicom ścisłego 

związku pomiędzy 

nastawieniem do 

 

 

S. Piech – Hennek, G. Wiencek  

 

 

S. Piech – Hennek, G. Wiencek 

 

 

Wychowawcy,  

 

 

 

 

wrzesień 2021r. – plan razem z 

harmonogramem, czerwiec 

2021r. - sprawozdanie 

 

styczeń 2022r. / czerwiec 2022r. 

 

zebrania z rodzicami, 

godziny z wychowawcą 

 



obowiązków szkolnych, 

frekwencją, a sukcesami 

szkolnymi 

 zobowiązanie 

wychowawców do 

dopilnowania, by frekwencja 

nie spadła w Technikum  – 

poniżej 80%, a w Branżowej 

Szkole I stopnia, 70%. 

 międzyklasowy konkurs na 

najlepszą frekwencję 

 

 

 

Wychowawcy, 

 

 

 

 

 

 

S. Piech – Hennek, G. Wiencek 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok –  

do 10. każdego miesiąca 

4. Podnoszenie kultury 

osobistej uczniów poprzez: 

 Organizowanie lekcji 

wychowawczych 

poświęconych tej tematyce 

 Podjęcie tej tematyki na 

gazetkach klasowych i 

zebraniach z rodzicami. 

 Zwracanie  uwagi na 

czystość ubrań szkolnych, 

roboczych, porządek w 

klasach, na warsztatach 

szkolnych, stanowiskach 

pracy. 

 Walka z wulgarnym 

słownictwem 

 

 

Wychowawcy, 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

odpowiedzialni za sale 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

5. Organizowanie lekcji 

wychowawczych, 

przedstawień 

profilaktycznych, 

poświęconych profilaktyce 

uzależnień, agresji i jej 

przeciwdziałaniu. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

cały rok 

6. Przygotowanie młodzieży 

do życia w rodzinie 

poprzez: 

 Uwzględnianie  tematyki 

prorodzinnej na godzinach z 

wychowawcą. 

 Umożliwienie  

zainteresowanej młodzieży 

udziału w zajęciach 

„Wychowanie do życia w 

rodzinie”. 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, 

Dyrektor 

 

 

cały rok 

 

 

 

według harmonogramu 

7. Tworzenie środowiska 

przyjaznego i bezpiecznego 

uczniom poprzez: 

 Ciągłą kontrolę relacji 

między uczniami. 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

 

 

 

 

cały rok 



 

 

 Sumienne wypełnianie 

dyżurów w trakcie przerw 

oraz przed i po zajęciach 

lekcyjnych. 

szkolny, koordynator do spraw 

bezpieczeństwa 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

8. Warsztaty i pogadanki ze 

specjalistami dla 

wybranych klas. 

Pedagog szkolny, specjaliści cały rok 

9. Eksponowanie wartości 

wychowawczych  

i artystycznych uroczystości 

szkolnych, zabezpieczenie 

właściwej dyscypliny na 

uroczystościach, a także 

podczas zbiorowych wyjść 

poza szkołę. 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

na bieżąco 

ZADANIE VI 

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

W PRACY Z UCZNIEM TRUDNYM 

I ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

1. Dokształcanie nauczycieli 

pracujących z uczniami 

trudnymi, spotkania w 

gronie uczących oraz 

szkolenia dla nauczycieli. 

Zespół wychowawczy,  rady 

oddziałowe 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Dyrekcja 

według harmonogramu 

2. Zapobieganie nadmiernej 

absencji poprzez: 

 Współpracę wychowawców 

młodocianych pracowników 

z ich pracodawcami. 

 Współpracę wychowawców 

z dyrektorem szkoły 

 Dopasowanie wymagań 

programowych do poziomu 

i możliwości 

intelektualnych uczniów. 

 Wprowadzenie na lekcjach 

metod nauczania 

ułatwiających uczniom 

mniej sprawnym 

intelektualnie opanowanie 

materiału. 

 

 

Wychowawcy, kierownik 

szkolenia praktycznego 

 

Dyrektor 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

Nauczyciele 

 

 

według potrzeb 

 

 

cały rok 

 

 

 

według potrzeb 

3. Prowadzenie wykazu 

uczniów objętych różnymi 

formami pomocy 

psychologiczno - 

Pedagog szkolny na bieżąco 



pedagogicznej. 

4. Utrzymywanie stałych 

kontaktów z rodzicami  

i opiekunami uczniów 

wymagających wsparcia. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

według potrzeb 

5. Współpraca z instytucjami 

zajmującymi się nieletnimi 

(sąd, PPP, OPS, PCPR, 

Policja, Centrum Wsparcia 

Dziecka i Rodziny 

„Przystań”, kuratorzy). 

Pedagog szkolny według potrzeb 

6. Pedagogizacja rodziców. Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

według harmonogramu 

7. Korzystanie z usług 

specjalistycznych placówek 

wspomagających 

(konsultacje, prelekcje), 

współpraca z punktem 

profilaktycznym 

„BŁĘKITNY KRZYŻ” 

Pedagog szkolny według potrzeb 

ZADANIE VII 

UCZNIOWIE WSPÓŁGOSPODARZAMI SZKOŁY 

1. Kampania wyborcza celem 

uzupełnienia składu 

samorządu uczniowskiego. 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

wrzesień 2021r. 

2. Prezentowanie działalności 

samorządu w na stronie 

szkoły. 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

na bieżąco 

3. Nagradzanie uczniów 

wyróżniających się  

w nauce, aktywności i 

frekwencji oraz mających 

inne osiągnięcia (dedykacje, 

dyplomy, listy gratulacyjne 

dla rodziców- oprawa 

graficzna). 

Dyrekcja, wychowawcy, 

Leonia Szary 

 

kwiecień, czerwiec 2022r. 

4. Otwarte spotkania 

młodzieży z Dyrekcją. 

Dyrekcja 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Rzecznik Praw Ucznia 

według potrzeb 

ZADANIE VIII 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH 

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI GOSPODAROWANIA CZASEM WOLNYM 

1. Wyrabianie u uczniów 

nawyków higieny osobistej 

poprzez pogadanki, filmy 

itp. 

Wychowawcy 

Uczący wf 

Pielęgniarka szkolna 

cały rok 



2. Zaznajomienie uczniów z 

przepisami bhp oraz ich 

przestrzeganie w szkole, 

warsztatach szkolnych, 

miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

Nauczyciele - opiekunowie 

klasopracowni 

J.Niderla 

cały rok 

3. Bezpieczeństwo w szkole, 

w tym organizowanie 

próbnych alarmów 

przeciwpożarowych. 

Koordynator do spraw 

bezpieczeństwa – M. Miklas 

Plan pracy z harmonogramem – 

do 30.09.2021r. 

Raport – na konferencjach 

plenarnych 

Próbne alarmy-przynajmniej 

raz w półroczu 

4. Wyposażenie uczniów w 

wiedzę na temat zdrowego 

odżywiania się. 

Wychowawcy 

Pielęgniarka szkolna,  

Nauczyciele biologii, wf, edb 

cały rok 

5. Realizacja szkolnego 

programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz 

programu przeciwdziałaniu 

uzależnieniom i promocji 

zdrowia(fundusze-powiat 

pszczyński) 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Pielęgniarka szkolna 

cały rok 

6. Udział młodzieży w 

sportowych imprezach 

międzyszkolnych. 

Nauczyciele wf 

 

cały rok  

 

7. Współpraca z 

nauczycielami wf w 

zakresie aktywnego 

uczestnictwa młodzieży  

w zajęciach. 

Wychowawcy 

Nauczyciele wf 

cały rok 

8. Przygotowanie uczniów do 

udziału w życiu 

kulturalnym Zapoznanie z 

dorobkiem wielkich 

twórców. 

Wychowawcy, nauczyciele 

U. Strzałka-Wcisło 

E. Wrona 

 

raz w roku każda klasa 

uczestnikiem imprezy 

kulturalnej 

9. Realizacja programu 

wolontariatu 

A. Klimczok, U. Strzałka-

Wcisło, A. Harazin,  

cały rok 

 

ZADANIE IX 

EDUKACJA EUROPEJSKA 

1. Wyrabianie w uczniach 

przekonania o celowości 

nauki języków obcych. 

Nauczyciele języków obcych cały rok 

2. Eksponowanie związków 

kultury polskiej z kulturą 

europejską i ich 

wzajemnego 

oddziaływania.  

Nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych 

cały rok 

3. Wprowadzenie tematyki Wychowawcy cały rok 



przygotowującej młodzież 

do wejścia na rynek pracy, 

na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości. 

 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości 

4. Działalność Szkolnego 

Klubu Europejskiego. 

J. Zaworska, K. Nowakowska cały rok 

5. Realizacja programów 

finansowanych przez Unię 

Europejską w ramach EFS. 

Koordynator - A. Wojciech, 

zespół wyznaczonych 

nauczyciele 

zgodnie z harmonogramem 

6. Współpraca ze szkołami 

partnerskimi 

Dyrekcja 

J. Pasławska, B. Bąk,  

 

zgodnie z harmonogramem  

 

 

ZADANIE X 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA WRAŻLIWEGO NA ŚRODOWISKO 

PRZYRODNICZE, ŚWIADOMEGO ZAGROŻEŃ W NIM 

WYSTĘPUJĄCYCH, 

SZANUJĄCEGO TO ŚRODOWISKO 

1. Akcja „Sprzątanie świata” – 

zbiórka odpadów – 

segregacja. 

G. Wiencek  

S. Piech -Hennek 

wrzesień 2021 

2. Imprezy z okazji Dnia 

Ziemi. 

S. Piech – Hennek 

G. Wiencek 

czerwiec 2022r. 

3. Polskie dni recyklingu w 

szkole. 

Samorząd Uczniowski 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

 

marzec-kwiecień 2022r. 

4. Wycieczki rowerowe po 

regionie. 

Wychowawcy 

Nauczyciele wf 

 

kwiecień-czerwiec 2022r. 

5. Wycieczki do zakładów 

proekologicznych (stacja 

uzdatniania wody, 

wysypisko śmieci, 

oczyszczalnia ścieków, 

elektrowni 

A. Gumułka 

J. Pasławska 

 

cały rok 

 

6. Współpraca z 

Nadleśnictwem 

G. Wiencek 

S. Piech - Hennek 

cały rok 

 

ZADANIE XI 

RODZICE WSPÓŁGOSPODARZAMI SZKOŁY 

1. Ścisła współpraca z Radą 

Rodziców. 

Dyrekcja 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy 

cały rok 

2. Zapoznanie rodziców z 

treścią statutu szkoły oraz 

przepisami dotyczącymi 

Wychowawcy 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

wrzesień 2021r. 

 

Zebrania  



młodocianych pracowników 

(Kodeks Pracy). 

z rodzicami 

3. Dbałość o jakość kontaktów 

nauczyciele- rodzice. 

Wychowawcy cały rok 

4. Pedagogizacja rodziców. Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

według harmonogramu 

5. Udział rodziców w 

tworzeniu rzeczywistości 

szkolnej,  

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

6. Współpraca z rodzicami 

nad kształtowaniem 

właściwych postaw w 

zakresie kultury osobistej i 

właściwego stosunku do 

obowiązków. 

Wychowawcy cały rok 

7. Zapraszanie rodziców na 

uroczystość zakończenia 

szkoły przez uczniów. 

Wychowawcy według harmonogramu 

8. Zapraszanie na lekcje 

wychowawcze i imprezy 

szkolne rodziców oraz 

przedstawicieli lokalnych 

środowisk. 

Wychowawcy cały rok 

ZADANIE XII 

PROMOCJA SZKOŁY 

1. Prezentowanie oferty 

szkoły na giełdach 

edukacyjnych 

Dyrekcja,  

J. Waliczek, J. Pasławska,  

B. Bąk, L.Szary 

wyznaczeni nauczyciele 

cały rok 

2. Organizowanie „Dnia 

Otwartego” szkoły. 

J. Waliczek, J. Pasławska,  

B. Bąk ,L. Szary 

wyznaczeni nauczyciele 

marzec/kwiecień 2022 

  

3. Kontynuacja działalności 

Centrum Doradztwa 

Zawodowego. 

Dyrekcja, A. Harazin,                                 

G. Wiencek 

Wyznaczeni nauczyciele 

cały rok 

raporty na konferencjach 

plenarnych 

4. Organizowanie konkursów 

dla  uczniów szkół 

podstawowych 

Wyznaczeni nauczyciele cały rok  

 

5. Ogólnopolski Tydzień 

Kariery Zawodowej. 

A. Harazin, G. Wiencek październik 2021r. 

6. WOŚP A. Wojciech styczeń 2022r. 

 


