
ROZDZIAŁ IV. HARMONOGRAM - PLANOWANE CELE, DZIAŁANIA I SPOSÓB 

ICH REALIZACJI  

Zadania na rok szkolny 2022/2023 

Zostały opracowane w oparciu o wnioski, rekomendacje z nadzoru pedagogicznego za rok 

szkolny 2021/22 oraz wytyczne MEN na rok szkolny 2022/2023 

Cele:  

● wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m. in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, 

● podnoszenie jakości edukacji poprzez działania  uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły 

oraz poczucia bezpieczeństwa, 

● wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

● wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, 

● wdrożenie skutecznych strategii nauczania, uczenia się zgodnych z kryterium 

oceniania kształtującego 

● strategia skutecznego uczenia się i nauczania: umożliwienie uczniom, by 

korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności - efektywność pracy w 

grupach na zajęciach lekcyjnych, 

● rozwijanie zainteresowań ucznia, 

● kształtowanie postaw prospołecznych które wpływają na ochronę i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

● uwzględnienie w przebiegu procesu wychowania metod aktywizujących 

uczniów oraz planowość podejmowanych przez nich działań. 

 

1. Obszar zachowań zdrowotnych, profilaktyka niepowodzeń szkolnych 

 



Zadania Sposób realizacji Adresat 
Podmioty 

współdziałające 

Termin 

realizacji 

Uwagi o 

realizacji 

Diagnoza zespołów 

klasowych 

 

Pogadanki w wybranych 

zespołach klasowych 

dotyczące szacunku, 

tolerancji, wrażliwości na 

prawdę dobro i piękno  

Uczniowie 

 

Wychowawcy, 

psycholodzy i 

pedagog 

 

  

I semestr 

 

Integracja zespołów 

klasowych i dyscyplina w 

klasie 
Uczniowie 

wychowawcy 

klas 1-8 

I semestr 

Dostosowanie wymagań do 

potrzeb uczniów zgodnie z 

zaleceniami opinii i 

orzeczeń PPP 

Szkolenie dla nauczycieli: 

- “Zasady oceniania 

kształtującego “ 

 

nauczyciele 

 

Specjalista 

 

sierpień 

2022 

 Prelekcja dla Rady 

Pedagogicznej 

przeprowadzona przez 

pracowników PPP Luboń 

dotycząca dostosowywania 

zaleceń zawartych w opiniach 

i orzeczeniach 

nauczyciele 
pracownicy 

PPP 

październi

k/listopad 

2022 

Rozpoznawanie potrzeb 

edukacyjnych uczniów 

 

 

 

 

 

Diagnoza dojrzałości szkolnej 

– współpraca wychowawców 

klas 1  z PPP 

Klasy  1 

 

 

Wychowawcy 

klas I 
I semestr  

Analiza opinii i orzeczeń PPP 

uczniów.  

Obserwacje. 

Analiza postępów uczniów 

Wszystkie 

klasy  

 

Wychowawcy 

klas 1-8 

Psycholog, 

pedagog 

Cały rok   

Wspieranie nauczycieli i 

rodziców w działaniach 

wyrównujących szanse 

edukacyjne 

Porady, konsultacje, zajęcia 

psychoedukacyjne w PPP 
Wg potrzeb 

Psycholog, 

pedagog, PPP 

Cały rok 

 

 Prelekcja dla rodziców i 

nauczycieli ze specjalistą na 

temat zdrowia psychicznego 

(temat zostanie podany w 

późniejszym terminie) 

Rodzice, 

nauczyciele 

 

Specjalista II semestr 



Organizowanie różnych 

form opieki nad uczniem 

zdolnym 

Diagnoza uzdolnień ucznia – 

tutoring dydaktyczny 

(matematyka) 

Uczeń wg 

uzdolnień 

Dyrektor 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

współpraca z 

PPP 

  

Pomoc uczniom zdolnym w 

ukierunkowaniu aktywności 

pozalekcyjnej i pozaszkolnej 

Uczeń wg 

uzdolnień 

 

Dyrektor 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

współpraca z 

PPP 

Przygotowanie uczniów 

zdolnych do uczestnictwa w 

olimpiadach i konkursach 

Uczeń wg 

uzdolnień 

 

Dyrektor 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

współpraca z 

PPP 

Organizowanie różnych 

form pomocy dla 

wyrównywania szans 

 Udział uczniów w 

ogólnoszkolnych projektach 

edukacyjnych  

Wszyscy 

uczniowie 

 

n-le pracujący 

w projektach 

Wg 

harmonogr

amu  

 

Zachęcanie uczniów do 

udziału w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

Wszyscy 

uczniowie 

nauczyciele -  

organizatorzy 

konkursów   

Cały rok  

wg potrzeb 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze  

Uczniowie 

wymagający 

wsparcia 

Nauczyciele 

specjaliści 

Cały rok  

wg potrzeb 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

Indywidualnie 

i grupowo 
Terapeuta 

pedagogiczny 

Cały rok  

wg potrzeb 

 

Zajęcia rewalidacyjne 

 

Indywidualnie 

lub grupowo 

Nauczyciele z 

uprawnieniami 

do prowadzenia 

zajęć rew. 

Cały rok  

wg potrzeb 

Zajęcia o charakterze 

terapeutycznym 

Indywidualnie 

lub grupowo 

terapeuci        

-specjaliści   

pedagog  

psycholog 

Cały rok  

wg potrzeb 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające 

kompetencje społeczno – 

emocjonalne 

Indywidualnie 

lub grupowo 

 

nauczyciele 

psycholog 

 

Cały rok  

wg potrzeb 

 

Tutoring dydaktyczny 

 

Indywidualnie  

nauczyciel 

matematyki 

 

Cały rok  

wg potrzeb 

 



Tutoring wychowawczy 
Indywidualnie  pedagog 

Cały rok  

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie i utrwalanie 

zachowań sprzyjających 

zdrowiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja prozdrowotna 
Wszystkie 

klasy 
Nauczyciele Cały rok 

 

Tydzień prozdrowotny - 

projekt międzyszkolny 

Wszystkie 

klasy 

Zespół 

prozdrowotny 

we współpracy 

z innymi 

placówkami 

kwiecień 

- doradztwo w sprawie 

warunków bezpieczeństwa 

uczniów, organizacji posiłków  

i warunków sanitarnych w 

szkole 

Wszystkie 

klasy 
Nauczyciele  Cały rok 

- „Profilaktyka wad postawy” 

w kl I - VIII.  

Wszystkie 

klasy 

Wychowawcy/

pielęgniarka 

szkolna 

Cały rok 

 

- „Edukacja w zakresie jamy 

ustnej” w kl. I - VI 
Klasy I-IV pielęgniarka 

szkolna 

Cały rok 

 

“W zdrowym ciele zdrowy 

duch” - pogadanka  
Klasy I-III pielęgniarka 

szkolna 

I semestr 

“Higiena okresu dojrzewania - 

prawidłowe odżywianie 
klasy 4-7 pielęgniarka 

szkolna 

II semestr 

Sposoby radzenia sobie ze 

stresem, pogadanka 
Klasy 6-8 

pielęgniarka 
II semestr 

Organizacja zajęć  

rozwijających  

zainteresowania uczniów 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia 

pozalekcyjnych  

Cały rok 

szkolny 

 

Organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych, udostępnianie 

szkolnej bazy sportowej 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele/ 

Rodzice 

Cały rok 

szkolny 



Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

Zajęcia o tematyce 

ekologicznej na lekcjach 

przyrody i biologii 

Wszystkie 

klasy 

Nauczyciele 1-

3 

Nauczyciele 

przyrody i 

biologii 

Cały rok 

Kształtowanie życzliwości, 

odpowiedzialności i 

humanitarnego stosunku do 

zwierząt 

Wszystkie 

klasy 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Psycholodzy 

Cały rok 

Budowanie postawy 

świadomego obywatela 

odpowiedzialnego za stan 

środowiska, pogadanki 

Wszystkie 

klasy 

Nauczyciele 

WOSu, 

Przyrody, 

Biologii, 

Historii, 

Pedagog, 

Psycholodzy 

Cały rok 

 

Stosowanie norm 

społecznych  i 

regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

Wdrożenie zasad  

zachowania oraz  

konsekwencji wynikających 

 z ich nieprzestrzegania 

Wszyscy 

uczniowie 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły 

Wrzesień 

 

 

 
Częste odwoływanie się do 

zasad zachowania oraz 

konsekwencji. 

Wszyscy 

uczniowie 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wicedyrektorzy 

inspektor BHP 

Cały rok 

Kształtowanie 

umiejętności społecznych, 

w tym umiejętności 

konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów 

wśród uczniów, 

umiejętności pracy w 

grupach, kształtowanie 

postaw społecznych oraz 

szlachetności, szacunku , 

wrażliwości na prawdę, 

dobro i piękno 

 

 

Realizacja w wybranych 

oddziałach programu 

profilaktyczno –

wychowawczego „Spójrz 

inaczej” 

Wybrane 

zespoły 

klasowe 

Uprawnieni 

nauczyciele 
Cały rok 

 

Realizacja scenariuszy 

związanych z kształceniem 

umiejętności prospołecznych 

na godzinach 

wychowawczych i w trakcie 

kształcenia zintegrowanego 

Wszyscy 

uczniowie 
Wychowawcy Cały rok 

Tutoring wychowawczy 
Uczniowie 

klasy 7-8 
Pedagog tutor Cały rok 



Udział uczniów w różnych 

akcjach charytatywnych , 

wolontariat 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciele wg 

przydziału  

zadań 

Wg 

harmonogr

amu 

imprez i 

wg potrzeb 

 


