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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie 
na rok szkolny 2018/2019. 

 

 
„ Stwarzanie uczniom okazji do przeżycia sukcesu - zwiększa motywację do nauki  i umożliwia poprawę 

ocen.”     
1.PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  z  20 listopada 1989r . (Dz.U. z 1991 r .nr 120, 

poz. 526). 

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (tekst jedn. : Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. :Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

957). 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1249). 
 
Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  
przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 28 sierpnia 2017 roku.  

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019(m.in. wzmacnianie wychowawczej roli szkoły). 
 
Statut Szkoły.      

            

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Wieruszowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających 

z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności 

szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi  

uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o 

wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako 

wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces 

wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży.  
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Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem 

są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w 
środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2017/2018, 

 wniosków i analiz z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych (IPET), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły - koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez 
dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.  
 
 

 Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie i młodzieży w rozwoju 
oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-
profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, 
samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły poprzez udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność 
wychowawczą i profilaktyczną szkoły,  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 
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I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym 

rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. 

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu  

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 

kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie 

postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

II. Sylwetka absolwenta 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: kieruje się 

w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, szanuje siebie i innych, jest 

odpowiedzialny, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i 

higieny życia, zna i rozumie zasady współżycia społecznego, jest tolerancyjny, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, jest ambitny, jest kreatywny, jest odważny, jest samodzielny, 

posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych, szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, jest odporny na niepowodzenia, 

integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 
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III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, 

poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej 

analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
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5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów 

i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich 

rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub  

opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 
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2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w 

sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz 

możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów 

oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania 
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środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom 

 i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, 
których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 
biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 
Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 
zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 
życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
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zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 
ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 
podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o 
systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,  środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań 
lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym 
ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
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IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 
uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 
nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji 
organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
2. Rada pedagogiczna: 

- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

- opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców , 

- opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

 i przestępczością, 

- uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

- uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 
przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 
4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania 
zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,  

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami 
pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 
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5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad 
współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli 
wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 
6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-
pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o 
charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
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8. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,  podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

Kalendarz szkolny 2018/2019 

  I.    Organizacja roku szkolnego 

 Rozpoczęcie roku szk. 3.09.2018. 

 Przerwy świąteczne: 
- Wszystkich Świętych: 1.11.2018 

- Boże Narodzenie: 24.12.2018 – 1.01.2019 

- Trzech Króli: 6.01.2019 

- Wielkanoc: 18.04 – 23.04.2019 

- Boże Ciało: 20.06.2019 

 Ferie zimowe: 11.02-22.02.2019 

 Rekolekcje wielkopostne: kwiecień 

  Zakończenie roku szkolnego w klasach 
maturalnych: 26.04.2019 

 Matura: 6.05.2019 – j polski 

 Konferencje szkoleniowe: 
             październik,  marzec 

 Posiedzenie organizacyjne: 
29.08.2019 

    III.  Spotkania z rodzicami 

 Zebranie rodziców uczniów klas I-IV: 
19.09.2018 

 Zebrania informacyjne klas I-IV: 
15.11.2018 

14.05.2019 

 Zebrania informacyjne klas IV: 
14.03.1019 
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                   7.05.2019 – matematyka 

                   8.05.2019 – j. angielski 

pozostałe przedmioty według harmonogramu 

CKE. 

 Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019 

 Inne przerwy w nauce: 
    - święta państwowe:  11.11.2018 

                                       1.05.2019 

                                        3.05.2019 

 

   - dodatkowe dni wolne:  

2.11.2018            2.05.2019               

29.04.2019           6.05. 2019              

30.04.2019           7.05.2019 

oraz 

8.05.2019 dla klas technikum 

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie („nowy” eg. zaw.): 

- etap pisemny – 10.01.2019(sesja zimowa) 

 Wywiadówka ogólnoszkolna: 
31.01.2019 

     IV.  Apele i uroczystości szkolne 

 Dzień Edukacji Narodowej: 
12.10.2018 

 100  rocznica odzyskania niepodległości: 
9.11.2018 

 Życzenia świąteczno – noworoczne: 
21.12.2018 

 Dzień Patrona Szkoły: 25.01.2019 

      V.   Akcje  i wystawy szkolne 

 Udział młodzieży w obchodach rocznicy 
wybuchu II wojny światowej; 

 Sprzątanie Świata – wrzesień; 

 Dzień Chłopaka – 30.09.2018 i Dzień 
Kobiet – 8.03.2019; 

 Październik 2018 – Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych; 

 Andrzejki szkolne – listopad; 
 Akcja „Dawca Szpiku” – styczeń;  

 Mikołaj w Szkole – 6.12.2018; 

 Wigilia Szkolna – 21.12.2018; 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 
styczeń; 

 Drzwi Otwarte Szkoły – Targi 
Edukacyjne – marzec; 
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- etap pisemny – 18.06.2019(sesja letnia) 

-etap praktyczny według odrębnego 

harmonogramu. 

 

      II.   Harmonogram posiedzeń 

 Klasyfikacja klas maturalnych: 
za I okres – 20.12.2018 

za II okres – 17.04.2019 

 Klasyfikacja klas promocyjnych: 
za I okres – 28.01.2019 

za II okres – 13.06.2019 

 Podsumowanie wyników za I okres: 
27.02.2019 

 Podsumowanie wyników za rok szk. 
2018/2019: 

              26.06.2019 

 

 

 Wystawy okolicznościowe wg 
kalendarza rocznic literackich i 
historycznych. 
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VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. 

(Szczegółowe cele do pracy w danym roku szkolnym  wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowego programu 

wychowawczego i profilaktyki. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych 

obszarach).  

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2.Zwiększenie udziału uczniów z IPET w zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w 

odpowiedniej formie ( na podstawie wniosków zespołów wychowawczych uczniów z IPET-em).  

3.Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie 

( ze szczególnym uwzględnieniem uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uczniów posiadających Indywidualne 

Programy Edukacyjno-Terapeutyczne). 

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, a tym samym poprawa systematycznego obcowania ucznia z wiedzą. Ogółem 80,11% 

uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny. 

W klasach technikum 83,95%,  w klasach szkoły branżowej  i zasadniczej szkoły zawodowej 75,25%. 

5. Opracować wspólnie z uczniami plan zajęć i tematykę godzin wychowawczych i umieścić na stronie internetowej szkoły. 

6. Wzajemna pomoc koleżeńska. 

7. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  
 
1. Integracja zespołów klasowych. Wspólne wycieczki, rajdy integracyjne np. w ramach organizowanych Światowych Dni Turystyki 
(wrzesień) i w ciągu całego roku, zajęć z wychowawcą, nauczycielem ( praca zespołowa na lekcji),pedagogiem, psychologiem.  
Wychowawcy wspólnie z uczniami opracowują plan zajęć i tematykę godzin wychowawczych na cały rok i umieszczają  na stronie 
internetowej szkoły ( również relacje z przebiegu zajęć klasowych).  
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2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018: 

-  uczniowie w 100% twierdzą,  że znają zasady właściwego zachowania w szkole, 

 wiedzę o tych zasadach pozyskali od nauczycieli, 

- znają konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad,  

- 94% uczniów czuje się w naszej szkole bezpiecznie, 

- 65% nauczycieli uważa, że uczniowie przestrzegają zasad w stopniu dobrym i bardzo dobrym, 29% w stopniu dostatecznym, 

- wymagana jest dogłębna refleksja ze strony  kadry pedagogicznej na temat wzajemnego, wobec siebie,  przestrzegania zasad właściwego 

zachowania w miejscu pracy, bo jak wykazuje przeprowadzona ankieta - wśród nauczycieli tylko 50 % z nich przestrzega tych zasady, a druga 

połowa tylko częściowo, 

- połowa nauczycieli w miejscu pracy nie czuje się komfortowo,  

- podobnie postrzegają ten problem uczniowie,  ich zdaniem również tylko połowa grona pedagogicznego przestrzega  zasady właściwego 

zachowania. 
Rekomendacja na rok szkolny 2018/2019 (wynikająca z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego w czerwcu 2017/2018):  

-  podjąć pracę nad poprawieniem wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielami - opracowanie i wprowadzenie w życie szkolnego kodeksu etyki 

zawodowej. Opracowanie szkolnego kodeksu etyki zawodowej w celu poprawy wzajemnych relacji nauczycieli.  

3.Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu (wolontariaty klasowe, wolontariat Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego, wolontariat Aktywu Bibliotecznego.)  

Uwrażliwienie wychowanków na potrzeby innych i zwrócenie uwagi na konieczność niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariat w ramach akcji 

„Szlachetna paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i inne. 

4.Rozwijanie wśród uczniów, rodziców, nauczycieli rozpoznawania rozmaitych form zachowań w mediach społecznościowych. 

Podsumowanie wyników ankiety anonimowej przeprowadzonej wśród uczniów szkoły na koniec minionego roku szkolnego: 
- prawie 100% uczniów ma założone konto na facebooku i Snapchacie, 

- korzystają z tych form komunikacji codziennie, 

- aktywność uczniów dotyczy głównie wpisywania komentarzy i polubień, następnie wrzucania linków i wstawiania własnych zdjęć, 

- 50% uczniów ocenia własne umiejętności komputerowe na poziomie bardzo wysokim i wysokim, 

- tylko połowa uczniów potrafi określić rzetelność informacji internetowych i spojrzeć na nie krytycznie i z refleksją, 

- uczniowie określają umiejętności nauczycieli w kwestii wyszukiwania informacji, oceny rzetelność tych informacji -  w większości jako średnie, a 
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dopiero w następnej kolejności jako wysokie, 

-  połowa uczniów zna częściowo lub wcale kwestię praw autorskich w Internecie, 

- połowa badanych doświadcza w komunikacji elektronicznej treści  promujących zachowanie niszczące innych( plotka, kłamstwo, szantaż), 

- najczęściej słyszą o takich przejawach cyberprzemocy jak: stalking, trolling, hejt, 

- prawie 70% uczniów przyznaje, że doświadczają wulgarnych komentarzy, poniżania, wykluczania z grona znajomych, publikowanie treści 

ośmieszających, podszywania się pod kogoś, 

- prawie 60% uczniów podaje w internecie swoje dokładne dane osobowe, 

- 80% uczniów deklaruje, że chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa internetowego, 

- badani przyznają, że na zajęciach z informatyki są informowani w kwestii przestrzegania praw autorskich, bezpiecznego korzystania z internetu, 

- natomiast połowa uczniów twierdzi, że na godzinach wychowawczych ta tematyka nie jest w ogóle poruszana, 

- 75% badanych twierdzi, że rodzice tylko czasami albo wcale nie interesują się tym, do czego ich dzieci wykorzystują internet i jakie treści w nim 

umieszczają. 

Faktem oczywistym po zapoznaniu się z wynikami ankiety jest, że uczniowie szkoły w pełni, codziennie korzystają ze swoich kont na  portalach 

społecznościowych. Niepokoi to, że spotyka ich tam w 70% cyberprzemoc. 

Rekomendacja do pracy w roku szkolnym 2018/2019:  

Szkoła powinna prowadzić pozytywną profilaktykę w postaci dobrej edukacji medialnej, która uczyłaby uczniów etycznego wykorzystania 

mediów i tego co się dzieje, kiedy komunikujemy się online. 

Do tego oczywiste jest, aby uczniowie mieli przeświadczenie, że ich nauczyciel, wychowawca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu 

korzystania z komputera i zna realia korzystania z portali społecznościowych. 

Ta wiedza i umiejętności są niezbędne nauczycielowi i wychowawcy, aby potrafił rozmawiać z uczniem na temat dobrej strony korzystania z 

internetu np.: wspólnego z uczniami poszukiwania informacji, wspólnego tworzenia grupy klasowej na facebooku, prowadzenia ciekawych zajęć z 

wykorzystaniem szybkiego poszukiwania informacji na wybrany temat. Jednocześnie każdy członek środowiska wychowawczego szkoły – 

nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny powinien być osobą, która potrafi porozmawiać z uczniem o doświadczonej przez niego cyberprzemocy 

i znać, wdrażać w życie  procedury pomocy dla skrzywdzonej osoby. Jako całe  grono pedagogiczne odpowiedzialni jesteśmy za uczenie etyki 

korzystania z telefonu i komputera.  

Wielorakość interakcji, jakich doświadczamy dziś w pracy z uczniem pochłoniętym przez życie internetowe daje nam wyraźny znak. Nauczyciel i 

wychowawca, który nie podąża za uczniami w poznawaniu coraz to nowych form komunikacji,  często nie jest dla nich partnerem do rozmowy. 

Bardzo wielu uczniów posiada takie przeświadczenie i z takimi ich  przekonaniami należy się zmierzyć w pracy wychowawczej. Postarajmy się więc 

poznać środowisko wirtualne, w którym uczeń spędza codziennie dużo czasu i świata poza nim nie widzi. Uczmy etycznego wykorzystywania 
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mediów. To wyzwanie, które staje w pracy wychowawczej przed każdym z nas.   

W trakcie trwania roku szkolnego konieczna jest spójność i intensywność działań całego środowiska wychowawczego w prowadzeniu pozytywnej 

profilaktyki:  pracy na godzinach wychowawczych, w indywidualnych rozmowach z uczniami. Każdy przedmiot nauczania może nieść przesłanie o 

pozytywnym wykorzystywaniu wiedzy z internetu i realnym jej stosowaniem. Oczywiście z uczuleniem na sprawę praw autorskich i 

odpowiedzialności karnej za ich łamanie i stosowaniem zasad RODO.   

Wykorzystajmy wraz z uczniami internet, fora społecznościowe do promocji ciekawych działań, które mają miejsce podczas realizowania 

programu nauczania. Promujmy przez to swoje kierunki kształcenia, a tym samym szkołę. Promocja szkoły w obecnym czasie to nie symboliczny 

występ na Targach Edukacyjnych, ale  pokazywanie permanentnie przez cały rok szkolny tego, co dobre dzieje się na Państwa lekcjach. Na tym 

polega pozytywna profilaktyka w zakresie edukacji medialnej. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO: 

1.Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

Wszyscy wychowawcy przeprowadzą na godzinach wychowawczych zajęcia sprzyjające kształtowaniu postaw prozdrowotnych i 

kształcących wśród uczniów  świadomość zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem ( rozwijanie u uczniów wiedzy, 

umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia, przekazywanie 

wiedzy na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. 

Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, uzmysłowienie  zagrożeń dla zdrowia wynikających z różnych sytuacji. 

Do działań tych włączeni są oczywiście nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych(bezpieczeństwo w 

miejscu pracy),pielęgniarka szkolna oraz Sanepid, Powiatowe Centrum Medyczne, starostwo powiatowe, Szkolne Koło Krwiodawców, 

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Straż, Komenda Powiatowa Policji). 

Realizacja programu profilaktycznego „Ars czyli jak dbać o miłość”.  PROJEKT EDUKACYJNY (rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji) 

MAJĄCY NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH przy współpracy  

Powiatowej Stacji Sanepidu,  SP ZOZ Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie,  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i Punktem Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie,  Ochotniczego Hufca Pracy w Wieruszowie,  Gminnego Ośrodkiem 

Sportu i Turystyki w Wieruszowie,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie.  
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OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO w myśl motta niniejszego programu: 

  „ Stwarzanie uczniom okazji do przeżycia sukcesu - zwiększa motywację do nauki  i umożliwia poprawę ocen.”                      

1.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Zachęcać uczniów do zdobywania sukcesów poprzez udział w konkursach i 

olimpiadach szkolnych oraz w kursach i szkoleniach zawodowych. Kontynuować pracę nad dobrym i bardzo dobrym przygotowaniem 

uczniów do egzaminów zawodowych i organizować wycieczki dydaktyczne  do zakładów przemysłowych. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych w klasach, w ramach preorientacji zawodowej(na temat umiejętności samooceny i 

rozpoznawania swoich predyspozycji) przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, wice- dyrektorem ds. 

praktyk zawodowych i szkolenia praktycznego, kadrą OHP  i Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieruszowie.   

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 
2. Wychowawcy klas pierwszych zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz 
regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  
3. Dbamy o szkolny ceremoniał związany z zachowaniem się i stosownym ubiorem podczas uroczystości i ważnych wydarzeń 
szkolnych.  
4. Z należytym szacunkiem obchodzimy  rok 2018 jako „Rok dla Niepodległej” .   
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Tematy, które należy uwzględnić w programach przygotowywanych przez wychowawców:  

1. Preorientacja zawodowa. 

2. Przeciwdziałanie używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów.  

3. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.  

4. Wspomaganie ucznia w jego rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym.  

5. Współpraca z rodzicami lub opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.  

6. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.  

7. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.  

8. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami.  

9. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.  

10. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców lub opiekunów.  

11. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.  

12. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i 

prospołecznych.  

13. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.  

14. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i 

wyrażania własnych emocji.  

15. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.  
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VII. Harmonogram działań 

Plan pracy zespołu  nauczycieli języków obcych na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie 

Skład Zespołu:  

Bartela Agnieszka 

Bossa- Piluch Julita 

Damasiewicz Agata 

Joniak Katarzyna-przewodnicząca komisji 

Moska Izabela 

Podolak Katarzyna 

 

 Działania Osoby odpowiedzialne Terminy 

Działalność 

dydaktyczna 

-Modyfikacja spisu podręczników 

 

-Przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach pierwszych 

 

-Analiza wyników ubiegłorocznych 2017/2018 egzaminów 

maturalnych I sporządzenie sprawozdań 

 

-Praca z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia(także 

Wszyscy 

 

Wszyscy 

 

K.Joniak,I.Moska 

 

 

Wszyscy 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

Luty 

 

 

Cały rok szkolny 
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wybitnie uzdolnionymi) 

 

-Przygotowanie pomocy dydaktycznych wg potrzeb 

poszczególnych przedmiotów 

 

 

 

wszyscy 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Przygotowanie 

młodzieży do 

konkursów I 

olimpiad 

-Udział uczniów w konkursach i olimpiadach organizowanych 

przez podmioty zewnętrzne oraz przygotowanie konkursów 

wewnątrzszkolnych m.in. 

Wszyscy członkowie zespołu 

 

 

Cały rok szkolny 
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językowych -Europejski Dzień Języków Obcych(wrzesień) 

 

-Konkurs Powiatowy ‘Let’s talk about your profession”(marzec) 

 

 

-Bożonarodzeniowy Konkurs Translatorski Angielsko-

Niemiecki(grudzień) 

-Bożonarodzeniowy Konkurs na Najładniejszą Kartkę 

Świąteczną(grudzień) 

 

-Konkurs Angielsko-Niemiecki”Pokaż Język”(październik) 

 

 

-Czytanie w językach obcych(listopad) 

 

 

-Olimpiada z języka niemieckiego 

 

J.Bossa-Piluch,K.Joniak 

 

A.Damasiewicz,J.Bossa-

Piluch,K.Joniak 

 

K.Joniak,I.Moska,J.Bossa-

Piluch,A.Damasiewicz 

 

Wszyscy członkowie zespołu 

 

 

Wszyscy członkowie zespołu 

 

 

I.Moska,A.Bartela 

 

 

A.Bartela,K.Podolak 

Wrzesień 

 

Marzec 

 

 

 

 

 

Październik 

 

 

Listopad 

 

 

Kwiecień 
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-Wielkanocny Konkurs na Najładniejszą Pisankę połączony z 

kiermaszem wielkanocnym(kwiecień) 

 

-Konkurs z języka angielskiego dla klas branżowych 

 

 

J.Bossa-Piluch,K.Podolak 

Kwiecień 

 

 

marzec 

Pozostałe -Organizacja wycieczek szkolnych i klasowych m.in : 

 

-wyjście do kina Słońce, film:’’Dywizjon 303”(październik) 

 

-wyjście na wystawy tematyczne do Wieruszowskiego Domu 

Kultury 

 

 

 

K.Joniak,A.Damasiewicz,I.Moska 

 

I.moska,A.Damasiewicz 

 

Cały rok szkolny 

 

październik 

 

IIsemestr 

 



26 | S t r o n a  

 

-wycieczka z młodzieżą do Warszawy ,udział w nagraniu 

programu muzycznego oraz zwiedzanie miasta z przewodnikiem 

trasą „Ścieżkami Niepodległości” 

 

-przeprowadzenie lekcji koleżeńskich ”Co ciekawego możemy 

zobaczyć w stolicy Niemiec i Wielkiej 

Brytanii?”(październik/listopad) 

 

-opracowanie i przekazywanie informacji o pracy członków 

komisji na stronę internetowa szkoły(www.zsp.wieruszow.pl) 

 

-organizowanie spotkań uczniów z psychologiem, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistą do spraw uzależnień 

 

-Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne: 

-Dzień Edukacji Narodowej 

-Święto Niepodległości(11 listopada) 

-Święta Bożego Narodzenia(Wigilia szkolna) 

-Dzień Patrona Szkoły 

-Święta Wielkanocne 

R.Łyjak,I.Moska,W.Ochota 

 

 

 

A.Bartela,K.Podolak 

 

 

Wszyscy członkowie zespołu 

 

 

A.Damasiewicz,I.Moska 

 

 

A.Damasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Październik/listopad 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

http://www.zsp.wieruszow.pl/
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-Inne okoliczności np. Święto 3 maja 

-Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

-Zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych 

 

-Działania wolontariatu m.in.: 

-zbiórka karmy i koców dla zwierząt ze schroniska(styczeń/luty) 

 

-zbiórka surowców wtórnych(nakrętek) w ramach pomocy 

materialnej chorej na nowotwór dziewczynce z powiatu 

wieruszowskiego 

 

 

 

 

 

 

K.Joniak,I.Moska,J.Bossa-

Piluch,A.Damasiewicz 

 

K.Joniak,J.Bossa-

Piluch,A.Damasiewicz 

 

 

 

 

 

 

Styczeń/luty 

 

 

grudzień 

Działania 

pomocnicze 

-Organizacja Dni Otwartych Szkoły 

-Udział w działaniach promocyjnych 

wszyscy  
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Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów ekonomiczno- handlowo- hotelarsko- logistycznych 
na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Wieruszowie  

Skład  Zespołu: 

 Hejman Monika - przewodnicząca komisji 
 Howis Barbara  
 Kołodziej Jadwiga  
 Maciejewska Anna 
 Szkudlarek Paulina 
 Ochota Wiesława 
 Petalas Andrzelina  
 Zaleśna Karolina 
 Żywioł Wioletta 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

      

Rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

wyjścia do muzeum, 

teatru, kina, na wystawy, 

udział w życiu 

kulturalnym miasta, 

przygotowanie 

programów artystycznych 

na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów na 

forum szkoły, 

Wyjazd do telewizji  W Ochota  wrzesień 

Wyjazd do kina Syrena w Wieluniu. Film 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 

B Howis 

J. Kołodziej 

K. Klimas 

25.09.2018 

Wyjście do kawiarni- przegląd bazy 

gastronomicznej 

J.Kołodziej 02.10.2018. 

Przygotowanie oprawy apelu z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego 

J. Kołodziej 01.09.2018. 

Przygotowanie oprawy apelu z okazji DEN J. Kołodziej 12.10.2018. 

Przygotowanie oprawy apelu z okazji Dnia 

Patrona 

J. Kołodziej styczeń 2018. 

Przygotowanie oprawy apelu z okazji 

zakończenia roku szkolnego 

J. Kołodziej 21.06.2018. 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

Kształtowanie 

postawy twórczej 

artystycznej 

Przygotowanie z uczniami 

wystaw  prac uczniów, 

materiałów dekoracyjnych 

Na uroczystości szkolne 

Przygotowywanie z uczniami dekoracji na 

uroczystości szkolne: 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Święto Niepodległości (11 Listopada) 

- Wigilia szkolna 

- Dzień Patrona Szkoły 

- Święto Konstytucji 3 Maja 

- Zakończenie roku szkolnego dla klas 

maturalnych 

- Zakończenie roku szkolnego dla klas 

promocyjnych 

- uroczystości z okazji 100- lecia Odzyskania 

Niepodległości 

P. Szkudlarek, A. 

Petalas, K. Zaleśna, A. 

Maciejewska 

B. Howis, M. Hejman 

J.Kołodziej 

Według potrzeb 

   

   

   

 
Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

Ewaluacja programu 

nauczania 

szkolne konkursy 

olimpiady,, konkursy 

- konkurs księgowy przyszłości W Ochota  
Grudzień Styczeń 

- konkurs „Handlowiec roku 2019” I i II etap 

szkolny 

A. Petalas, K. Zaleśna 

 
Marzec 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

egzaminów 

zewnętrznych 

egzaminy próbne - Światowy Dzień Konsumenta  

 

• Petalas, K. Zaleśna 

 

A.Petalas, A. 

Maciejewska 

 
A.Maciejewska 

W Ochota 

B Howis 

W. Żywioł 

 

Cały rok 

 

Wrzesień-grudzień 

 

 

 

Cały rok 

przygotowywanie uczniów do egzaminów 

zawodowych z kwalifikacji A.35 I 36 

- przygotowywanie uczniów do egzaminów 

zawodowych z kwalifikacji A.18 

- Przygotowywanie uczniów do egzaminów 

zawodowych z kwalifikacji A.32 

 

 

- Przygotowywanie uczniów do egzaminów 

zawodowych z kwalifikacji A.31 

-olimpiada przedsiębiorczości  wg ustaleń dyrekcji  

- Szkolny Konkurs Ekologiczny 

 

M. Hejman 

 

Październik/ 

listopad 2018 

Październik 2018 

 

Grudzień 2018 
- Regionalny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej M. Hejman, J. Kołodziej 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

  

- Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego 

 egzaminu zawodowego; kwalifikacja  T.11 

J. Kołodziej, M. Hejman 

Egzamin próbny A 35 i A 36 W Ochota 

B Howis 

Listopad  

kwiecień 

Egzamin próbny 

 AU.20  
W Żywioł  Kwiecień /Maj 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć 

więcej o ubezpieczeniach społecznych" 

W. Żywioł 

B .Howis 

zgłoszenia szkół do 

udziału w 

olimpiadzie: 14 
listopada 2018 r. 

I etap olimpiady 

(szkolny): 27 

listopada 2018 r. 

II etap olimpiady 

(wojewódzki): 15 

marca 2019 r. 

III etap olimpiady 

(finał w centrali ZUS 

w Warszawie): 26 

kwietnia 2019 r 

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczno- 

Spedycyjna 

P. Szkudlarek,  

A. Maciejewska 

Listopad 

 

Październik-marzec 

 

Listopad-Marzec 

 

XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

Olimpiada Logistyczna organizowana przez 

WSLiT we Wrocławiu 

 

XXXII ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

ekonomicznej, hasło: „Gospodarka światowa – 

wolny handel czy protekcjonizm?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej w 

łodzi 

B. Howis 

J.Kołodziej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kołodziej 

7.11.2018 - środa 

(etap szkolny), 

kolejne etapy w 

zależności od 

zakwalifikowania 

się naszych uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

I- etap Październik 

2018 

II -etap marzec 

2018. 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

Uczenie planowania i 

dobrej organizacji 

własnej pracy 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

praktyczne sposoby 

zarządzania czasem  

Godziona wych  Zarządzanie czasem W Ochota Styczeń 

   

   

   

 Kształtowanie postaw 

poszanowania 

dziedzictwa 

kulturowego 

Czytelnictwo 

Wystawy 

 

  

, 

Moralna Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, 

prawidłowe 

działalność charytatywna,  

wolontariat szkolny 

Współpraca z np. 

Caritasem 

 Zbiórka pieniędzy dla 

potrzebujących 

   

Piknik charytatywny W Ochota ,J Kołodziej z 

uczniami 
Listopad grudzień 

Udział w Akcji Caritasu zbieranie żywności  
W Ochota , z uczniami Grudzień  
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej 

Zbiórka nakrętek 

promowanie Akcji 

Honorowy dawca krwi 

I Dawca szpiku  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Rozwój 
poszanowania 

świętowanie rocznic i 

wydarzeń patriotycznych, 

Wycieczka do Warszawy  pt Szlakiem 

Niepodległości 

W Ochota  R 

Piaskowska Łyjak 
Wrzesień 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

dziedzictwa 
narodowego i 
kształtowanie 
świadomości 
narodowej. 
Wskazywanie 
autorytetów i 
wzorców 
moralnych 
,kształtowanie 
postaw 
patriotycznych, 
propagowanie 
znajomości historii 
ojczystej 

lekcje wychowawcze na 

temat patriotyzmu, 

Wycieczki tematyczne  

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 

Wycieczka do Muzeum Ziemi Wieluńskiej – 

poznanie historii naszego regionu - ziemi 

wieluńskiej i wieruszowskiej.  

B Howis 

J. Kołodziej 

K. Klimas 

25.09.2018 

Sztandar Szkoły- uroczystości z okazji 

Odzyskania Niepodległości - 100- lecie 
J. Kołodziej 11.11.2018. 

Sztandar Szkoły- uroczystości z okazji 

rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
J. Kołodziej 01.09.2018 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

  

kultywowanie 

tradycji świąt  
 Dekoracje świąteczne 

J.Kołodziej grudzień 2018. 

 Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajamianie z 

kulturą regionu 

poznanie piękna 

ojczystego kraju i 

dorobku kultury 

wycieczki, Biwaki, rajdy i 

wycieczki tematyczne  

konkursy  

lekcje wychowawcze, 

promocja turystyki 

   

   

   

prezentacja  na  godz wych   Zwiedzamy 

ciekawe miejsca w Polsce 
W Ochota z uczniami Marzec  
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

materialnej, 

Wzmocnienie więzi  

ze środowiskiem 

Lokalnym 

 

 

   

 

 

 

 

- Wycieczka na Aleje Dębów Czerwonych 
J. Kołodziej, M.Hejman październik 2018 

 

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, 

religii 

międzynarodowe 

wymiany młodzieży, 

konkursy językowe 

 

Projekt „Europejski fachowiec II” koordynator projektu M. 

Prokopowicz  

asystent koordynatora B. 

Howis + opiekunowie na 

wyjeździe 

Wyjazd 

zagraniczny: 

marzec 2019   
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

rozpowsz
echnianie 
wartości 
uniwersal
nych 
poznawanie 
chrześcijańs
kiego 
dziedzictwa 
kulturoweg
o 

pozna
wanie 
miejsc 
kultu 
religijn
ego 

pogłębianie 

wartości 

duchowych i 

swojej wiary 

określenie 
swojej 
przynależności 
religijnej, 

 

  

fizyczna 

 

Promowanie 

zdrowego stylu życia 

Promowanie ruchu w 

życiu człowieka  

Zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się  

Pogadanki na temat 

zdrowia 

Warsztaty kulinarne 

 

 

 

   

Spotkanie z położną – Zdrowie Kobiet Położna , W Ochota Październik  

Cukrzyca cichy wróg prezentacja uczniów na 

godz wych 
W Ochota z uczniami wrzesień 

Prezentacja  do wykorzystania na godz wych. 

na temat  Zespó FAS-skutki alkoholu w 

ciąży 

W Ochota 
 

Bulimia i Anoreksja- prezentacja uczniów na 

godz wych 
W Ochota z uczniami 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

Warsztaty z uczniami „ jak policzyć kalorie i 

wartości odżywcze posiłku  

Konkurs Na Zdrowe Śniadanie 

dietetyk ,J Kołodziej W 

Ochota z uczniami 
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna – lekcje BHP 

w pierwszych klasach 
P. Szkudlarek czerwiec 

Spotkanie z pielęgniarką - pierwsza pomoc w 

hotelu 
J.Kołodziej 26.09.2018. 

Kiermasz „Andrzejkowy” J. Kołodziej 

W.Ochota 
29.11.2018. 

   

   

   

   

   

 Profilaktyka 

uzależnień 

Moda na dopalacze – o 

groźnych skutkach 

Godzina wychowawcza. Spotkanie z 

policjantem. 
M. Hejman Styczeń 2019 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

zażywania substancji 

psychoaktywnych 

Współpraca z rodzicami  

 policją i innymi osobami 

ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

profilaktyki uzależnień ,  

pomoc specjalistyczna 

Konsekwencje prawne 

związane z zażywaniem, 

posiadaniem, 

handlowaniem środkami 

odurzającymi 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

społ 

 

Kształtowanie 

przekonania o 

społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a 

także o społecznym 

aspekcie bycia 

uczniem szkoły 

 

Omówienie zasad statutu 

szkoły i regulaminów 

szkolnych,  

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

Kształtowanie 
przynależności do 
wspólnoty szkolnej i 
ciągłości tradycji 
 

Uczenie organizowania 

uroczystości szkolnych 

kształtowanie pozytywnej 

postawy wobec uczniów 

klas pierwszych 

ukazywanie wzorów 

postaw w różnych 

dziedzinach szkolnej 

aktywności 

Święto Patrona Szkoły 

konkurs wiedzy o 

Stanisławie Staszicu 

utrwalenie tradycji 

szkolnych 

 

Uczenie organizowania uroczystości 

szkolnych 

kształtowanie pozytywnej postawy wobec 

uczniów klas pierwszych 

 

 

utrwalenie tradycji szkolnych 

wzbudzanie szacunku dla pracowników szkoły 

 

Patrona i Sztandaru, jako symboli wspólnoty 

szkolnej 

 

 

 

 

kształtowanie więzi ze szkołą 

uczenie umiejętności szlachetnej rywalizacji 

J.Kołodziej cały rok 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

 

Promocja szkoły, 

Dni Otwarte 

Prezentacja kierunku Technik logistyk, 

sporządzanie ulotek 

P. Szkudlarek, 

 A. Maciejewska 

Marzec 2019 

Prezentacja kierunku Technik Handlowiec i 

Technik Ekonomista, sporządzanie ulotek 

W. Żywioł, W. Ochota, 

B. Howis, A.  Petalas, K. 

Zaleśna 

Marzec 2019 

Promocja kierunku Technik hotelarstwa, 

sporządzenie ulotek i prezentacji J. Kołodziej, M. Hejman Marzec 2019 

 

Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji uczniów 

na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie 

współpracy z 

rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego 

Diagnoza sytuacji 

Wychowawczej uczniów 

analiza frekwencji 

uczniów 

 

 

systematyczne 

informowanie rodziców o 

absencji uczniów, 

wywiadówki, 

indywidualne spotkania z 

Diagnoza sytuacji Wychowawczej uczniów 

analiza frekwencji uczniów 

 

M. Hejman 

W Ochota 

W Żywioł 

B Howis  

Cały rok 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

rodzicami, 

 Uczenie działania 

zespołowego, 

tworzenia klimatu 

dialogu i efektywnej 

współpracy, 

umiejętności 

słuchania innych i 

rozumienia ich 

poglądów. 

Uczenie zasad 

. 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego 

praca samorządu 

uczniowskiego 

wybory samorządów 

klasowych 

- Zapoznanie z treścią Konstytucji RP –

Zajęcia z elementów prawa A. Petalas 
, październik 

Przeprowadzenie wyborów do S.U. J. Kołodziej 
marzec 2019 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

samorządności i 

demokracji 

 
  

 

Doskonalenie kultury 

bycia. 

Zajęcia Akademii 

Dobrych Manier – zajęcia 

dla uczniów 

 Dresscode 

 

Konkursy itp. nakrywania 

stołu , zasady organizacji 

przyjęcia 

Kultywowanie norm 

społecznie przyjętych: 

Dzień Chłopaka, Dzień 

Kobiet 

Dzień zakochanych, Dzień 

Wiosny 

- Savoir-vivre pracownika biurowego Savoir 

vivre pracownika hotelu 

 

 

 

 

 

A. Petalas 

B. J. Kołodziej 

 

 

 

 

 

Zajęcia z pracy 

biurowej / wiosna 

marzec 2018 

 

 

 

 

 

 

Życzenia, drobne upominki-słodycze 

 

J.Kołodziej 

 

 

 

 

 

 

wrzesień/ luty/ 

marzec 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

Kształtowanie 

zachowań w sieci  

Zagrożenia związane z 

Internetem 

Uzależnienia  

Ochrona danych w sieci 

zasady 47ońcowo  

Cyberprzemoc 

- Ochrona danych osobowych, ich 

przetwarzanie i zabezpieczenie 

- Zasady netykiety 
• Petalas 

Zajęcia z 

elementów prawa i 

pracy biurowej 

maj/czerwiec 

  

 

  

 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec środowiska 

naturalnego 

Udział w akcji sprzątanie 

świata. 

Udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

zwierząt,  

ochrona środowiska 

Segregacja odpadów 

działania proekologiczne 

- Kształtowanie postaw odpowiedzialności za 

środowisko naturalne –Zajęcia w technikum 

logistycznym 

A. Petalas październik/listopad 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

 

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 

 nauka poszukiwania 

pracy, analizy ofert,  

nauka wypełniania 

dokumentów związanych 

z podjęciem pracy 

zawodowej, 

przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej 

przed podjęciem pracy 

- Przygotowanie uczniów do świadomego 

wyboru dalszej drogi zawodowej – 

spotkania z doradcą zawodowym 

Petalas, Maciejewska, 

Zaleśna, M. Hejman 

Listopad  

Styczeń – 

projekty unijne 

Doradztwo zawodowe 
Spotkania z 
przedstawicielami 
Powiatowego Urzędu 
Pracy,  
Centrum Kariery,  
OHP 
Spotkania z 
pracodawcami 

Spotkania z pracodawcami itp. „Bratex”  

technik logistyk 

 P. Szkudlarek  

 
Kwiecień, maj 

 
Wycieczka dydaktyczna do firmy Agrecol 

A.Petalas, 
 A. Maciejewska, 

 P. Szkudlarek  

 Tydzień Przedsiębiorczości 

Dzień Przedsiębiorczości 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

Wyjście do OHP na spotkanie z doradcą 

zawodowym. Tematy spotkań: 

1. „Moje predyspozycje-moja 

osobowość, mój temperament” 

2. Kształtowanie pozytywnego 

wizerunku własnej osoby” 

W. Żywioł 
 

Wrzesień 

Spotkanie z przedstawicielami Cechu 

Rzemiosł Różnych w Wieruszowie 
W. Żywioł Październik/listopad 

Kształtowanie 

postaw 

Przedsiębiorczych 

Współpraca z 

Urzędem 

Skarbowym, ZUS 

oraz innymi 

instytucjami w celu 

uzyskania 

Spotkania z 
przedstawicielami 
Powiatowego Urzędu 
Pracy, 
Urzędu Skarbowego 
ZUS 
Pogadanki na temat 
etyki biznesu, uczciwości 
i przestrzegania prawa 

Spotkanie z przedstawicielem/pracownikiem 

ZUS Biuro Terenowe Wieruszów w zakresie 

prawidłowego wypełniania dokumentów ZUS, 

ich archiwizacji 

W. Żywioł styczeń 

Spotkanie z pracownikiem ZUS Łódź 

o/Zduńska Wola  p. Katarzyną Mołas  i 

przeprowadzenie cyklu zajęć „Lekcje z ZUS” 

K. Mołas, W. Żywioł, 

B. Howis 
Wrzesień-grudzień 
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Zadania 

Cele szczegółowe 

Forma realizacji 
działania Osoby odpowiedzialne Termin 

informacji na temat 

prowadzenia 

własnej 

Działalności 

Poradnictwo w zakresie 

procedur zakładania 

Działalności i jej 

prowadzenia i rozliczania 

Spotkanie z pracownikiem Urzędu 

Skarbowego  

W Ochota kwiecień 

emocjonalna  

Nauka nabywania 

świadomości 

własnych słabych i 

mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

warsztaty dla uczniów  

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce –  

itp. asertywność 
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PLAN PRACY KOMISJI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH 

na rok szkolny 2018/19 

Skład komisji:  mgr Alina Kijak, mgr Katarzyna Klimas, mgr Iwona Kuliga Kmiecik, mgr Danuta Przybylska, mgr Urszula Tęcza  

 

Doskonalenie metod i warsztatu pracy dydaktycznej. 

Cały rok  Wykorzystanie programów 

komputerowych oraz zasobów sieci 

Internet w nauczaniu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych 

wszyscy nauczyciele 

wrzesień Korekta rozkładów materiału wszyscy nauczyciele 

wrzesień Opracowanie planu działań wspierających 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

wszyscy nauczyciele 

wrzesień Analiza ocen z matematyki oraz wyników 

testów gimnazjalnych  z matematyki 

uczniów klas pierwszych.  

Nauczyciele matematyki 

cały rok Wymiana doświadczeń i materiałów 

związanych z przygotowaniem uczniów do 

egzaminu maturalnego  

 

nauczyciele matematyki 
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II semestr Przeprowadzenie próbnych matur z 

matematyki 

nauczyciele matematyki 

 Ewaluacja egzaminu maturalnego z 

matematyki, opracowanie wniosków do 

pracy dydaktycznej. 

Nauczyciele matematyki 

cały rok Udział w konferencjach szkoleniowych i 

przekazywanie informacji z konferencji. 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok Dzielenie itp. wiedzą i umiejętnościami 

wynikającymi z uczestnictwa w różnych 

formach doskonalenia oraz z 

samodoskonalenia zawodowego. 

Nauczyciele matematyki 

 Korzystanie z czasopism i nowości 

metodycznych 

wszyscy nauczyciele 

 Korzystanie z internetowych stron 

edukacyjnych 

wszyscy nauczyciele 

Kontakty z rodzicami 

cały rok Przekazywanie informacji o osiągnięciach i 

o trudnościach wychowawcom uczniów. 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok Konsultacje z rodzicami wszyscy nauczyciele  
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Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego 

październik Przedstawienie i wyjaśnienie piramidy 

żywienia, obliczanie wskaźnika  BMI i co z 

niego wynika. 

Nauczyciele na lekcjach 

wychowawczych 

listopad Narkotyki, dopalacze – co robią z naszym 

ciałem i z naszą psychiką. 

Nauczyciele na lekcjach 

wychowawczych 

grudzień Napoje energetyczne i napoje słodzone nauczyciele na lekcjach 

wychowawczych 

cały rok Włączanie uczniów do wzbogacania bazy 

dydaktycznej poprzez samodzielne 

wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

prezentacji, gazetek tematycznych 

wszyscy nauczyciele 

cały rok Zachęcanie uczniów do wzajemnej 

pomocy, pomoc przy odrabianiu lekcji 

(tłumaczenie, wyjaśnianie) 

wszyscy nauczyciele 

cały rok Pomoc uczniom mającym trudności, 

pomoc uczniom zdolnym w doborze 

zadań, ćwiczeń i materiałów 

dydaktycznych. 

Wszyscy nauczyciele  

Oddziaływanie wychowawcze w procesie nauczania 

cały rok wdrażanie do logicznego myślenia i 

wyciągania wniosków, wdrażanie do 

uzasadnień, kształtowanie umiejętności 

wszyscy nauczyciele 
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pracy w zespole oraz umiejętności 

komunikacyjnych, dbałość o kulturę i 

precyzję wypowiedzi 

   

Konkursy i olimpiady 

marzec, 

maj/czerwiec 

Szkolne Konkursy  Matematyczne ( dla 

uczniów klas IV technikum, dla uczniów 

klas I technikum – Debiut Matematyczny, 

dla uczniów Szkoły Branżowej) 

nauczyciele matematyki 

marzec Konkurs szkolny na najlepsze 

doświadczenie fizyczne 

nauczyciele fizyki 

styczeń/luty Szkolny konkurs chemiczny dla uczniów 

klas pierwszych technikum 

nauczyciel chemii 

wg harmonogramu Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie 

szkolnych eliminacji Olimpiady 

Statystycznej i konkursu Matematyka 

Moja Pasja 

nauczyciele matematyki 

 

 

 

Imprezy szkolne, ważne wydarzenia 

marzec Światowy Dzień Liczby Pi, 

konkurs – prezentacje pojęć 

wszyscy nauczyciele  
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matematycznych, fizycznych, chemicznych 

Promocja szkoły, kierunku kształcenia 

cały rok Współpraca z nauczycielami zawodu przy 

promocji kierunków Technikum  

wszyscy nauczyciele 

cały rok Sporządzanie sprawozdań i notatek z 

konkursów matematycznych, fizycznych i 

chemicznych prezentujących osiągnięcia 

uczniów. 

Wszyscy nauczyciele 
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Plan pracy komisji polonistyczno-religijnej 

na rok szkolny 2018/19 

Cele: 

-doskonalenie procesu dydaktycznego – innowacje 

-doskonalenie procesu wychowawczego – bezpieczeństwo 

L.p. Zadania do realizacji  Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 

1. Ustalenie wytycznych do 

realizacji w bieżącym 

roku szkolnym oraz 

przewidywanych 

terminów dla 

poszczególnych działań 

Zebranie zespołu, 

konsultacje i przydział 

zadań. 

A. Mazurowska  we 

współpracy z wszystkimi 

członkami komisji. 

IX 2018  

2. Edukacja polonistyczna z 

ukierunkowaniem na 

„nową formułę” egzaminu 

maturalnego 

-ustnego  

- pisemnego  

-prowadzenie konsultacji 

przedmaturalnych dla 

uczniów 

-próbna matura z języka 

polskiego i jej ewaluacji 

 

-ewaluacja wyników 

matur z roku szkolnego 

2017/18 

 

 

 Poloniści uczący w klasach 

maturalnych:  

E.Heidt, A.Jach, 

A.Mazurowska 

 

 

Poloniści odpowiedzialni za 

przygotowanie 

maturzystów w roku 

ubiegłym: R.Piaskowska-

Łyjak, A.Jach 

- zgodnie z 

potrzebami 

uczniów klas 

maturalnych  

-XII 2018 

 

 

 

-I/II 2019 

 

Działania w ramach procesu dydaktycznego 
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-praca nauczycieli w PKE 

–organizacja oraz 

przeprowadzanie 

egzaminu ustnego 

- praca w ZN 

 

Nauczyciele j.polskiego 

powołani do pracy w 

komisjach 

 

 

 

-V/VI 2019 

 

3. Konkursy i olimpiady 

przedmiotowe 

-udział w XXIX 

Olimpiadzie Teologii 

Katolickiej 

-udział w XXIII 

Ogólnopolskim Konkursie 

Wiedzy Biblijnej 

-organizacja 

Międzyszkolnego 

Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego 

-udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim 

 

P.Wyżnikiewicz 

 

 

P.Wyżnikiewicz 

 

 

A.Mazurowska, N.Junke, 

E.Heidt 

 

 

A.Mazurowska, 

N.Junke,E.Heidt 

-XI/XII 2018 

 

 

III 2019 

 

 

 

II 2019 

 

 

III/IV 2019 

Działania w ramach procesów: dydaktycznych, 

wychowawczych i promocji szkoły 

4. Części artystyczne, święta 

i imprezy 

okolicznościowe 

Przygotowanie 

scenariuszy, próby 

sceniczne z uczniami oraz 

przeprowadzenie 

uroczystości i imprez  

 

 

 

 

 

 

Działania w ramach obszarów dydaktycznych i 

wychowawczych 
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zgodnie z kalendarzem 

szkolnym na rok 2018/19: 

-Dzień Edukacji 

Narodowej 

-Życzenia świąteczno-

noworoczne (Wigilia 

szkolna) 

-Orszak Trzech Króli 

-Dzień Patrona Szkoły 

 

 

 

 

-N.Junke 

 

-P.Wyżnikiewicz 

 

 

-P.Wyżnikiewicz 

-N.Junke 

 

 

 

 

 

-12 X 2018 

 

-21XII 2018 

 

 

-I 2019 

-25 I 2019 

5. Współpraca z 

instytucjami na rzecz 

edukacji oraz promowania 

kultury 

-wspólpraca z WDK-em 

-współpraca z 

regionalnymi bibliotekami 

-współpraca z 

pracodawcam 

 

 

-współpraca z CKE 

-poloniści 

 

-poloniści 

 

poloniści/wychowawcy klas 

zawodowych i branżowych, 

N.Junke 

-poloniści-egzaminatorzy 

-na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

Działania w ramach promowania kultury 
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-współpraca z teatrami      

( (Częstochowa, Kalisz, 

Wrocław) 

w tym z Narodowym 

Teatrem Edukacji 

im.A.Mickiewicza 

CKE 

-A.Mazurowska, N.Junke 

 

 

-R.Piaskowska-Łyjak 

 

 

-V 2019 

 

-na bieżąco 

6. Opieka nad uczniami ze 

specyficznymi 

trudnościami 

rozwojowymi 

-opieka nad uczniami ze 

specyficznymi 

trudnościami 

rozwojowymi w ścisłej 

współpracy z pedagogiem 

szkolnym w ramach 

IPET-ów 

 

-prowadzenie zajęć 

indywidualnych dla 

uczniów, którym 

przyznano taki tryb 

nauczania 

-zajęcia rewalidacyjne 

 

-wyznaczeni nauczyciele 

j.polskiego 

 

 

 

 

 

 

-N.Junke, E.Heidt 

 

 

 

-N.Junke, E.Heidt 

-na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

-na bieżąco 

 

 

 

 

Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego 
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 -na bieżąco 

7. Promowanie kultury -wyjazdy do kin, teatrów, 

wyjścia na wystawy do 

bibliotek i WDK-u, udział 

w konkursach i 

olimpiadach 

-wystawy 

okolicznościowe wg 

kalendarza rocznic 

literackich (współpraca z 

Biblioteką szkolną) 

-wszyscy członkowie 

komisji 

-na bieżąco, 

zgodnie z 

dostępnym 

repertuarem 

kin i teatrów 

Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego 

8. Doskonalenie zawodowe -udział w konferencjach, 

warsztatach, wykładach i 

szkoleniowych Radach 

Pedagogicznych 

-wszyscy członkowie 

komisji według 

zainteresowań i potrzeb 

-na bieżąco 

 

 

-X 2018 i  

III 2019 

 

9. Promocja szkoły -pomoc w przygotowaniu 

Targów Edukacyjnych 

-Drzwi Otwarte Szkoły 

-N.Junke, E.Heidt -III 2019  

10. Inne -praca w Komisji do 

współpracy z 

pracodawcami 

-praca w Komisji itp. 

prawa oświatowego 

-msze św.na rozpoczęcie i 

-N.Junke 

 

 

-E.Heidt 

-na bieżąco 

 

 

-na bieżąco 
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zakończenie roku 

szkolnego oraz podczas 

rekolekcji 

-sprzątanie grobów  

- rekolekcje wielkopostne 

- czuwanie maturzystów 

 

 

 

-P.Wyżnikiewicz 

 

-P.Wyżnikiewicz 

 

 

 

-X 2018 

 

-IV 2019 

11. Podsumowanie pracy 

komisji 

-sporządzenie 61ońcowo 

rocznego sprawozdania 

 

 

Zebranie zespołu, 

podsumowanie i 

ewaluacja 

podejmowanych działań. 

Opracowanie wniosków 

do pracy w następnym 

roku szkolnym. 

-A.Mazurowska -VI 2019 

 

 

 

 

-VI 2019 

 

                                                                                                                                                                     Opracowała: Agnieszka Mazurowska 

 

 

 

Wieruszów, dnia 21.09.2018 r. 
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Plan pracy komisji przedmiotowej 

informatyczno-mechatroniczna 

 

Nauczyciele zespołu: mgr itp. Rafał Kowalczyk, mgr itp. Marcin Joniak, mgr itp. Radosław Światłowski, itp. Marcin Grygiel,  

mgr itp. Mariusz Gierz 

 

Tematyka spotkań Cele spotkania Termin realizacji 

Spotkanie organizacyjne 

 Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego 

 Ustalenie i przydział zadań do realizacji w roku 

szkolnym 2018/2019 

Wszyscy członkowie komisji 

Wrzesień 2018 

Inwentaryzacja sprzętu 

 Ilość sprzętu w szkole 

 Rodzaj dostępnego oprogramowania 

 Przygotowanie pracowni komputerowej do pracy na 

nowy rok szkolny 

Opiekunowie pracowni informatycznych 

Wrzesień 2018 

Nowa podstawa 

programowa 

 Ewaluacja rozkładów materiału przedmiotów 

informatycznych i nowej siatki godzin w klasie 1 
technikum informatycznego 

 Przegląd podręczników do kierunku technik informatyk 

Wszyscy członkowie komisji 

Wrzesień 2018 
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Tematyka spotkań Cele spotkania Termin realizacji 

Praca z uczniem mającym 

trudności w nauce 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów 
mających trudności w nauce 

 Przygotowanie Indywidualnego Program Edukacyjno–
Terapeutycznego (IPET) dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Zależnie od potrzeby 

Zależnie od potrzeby 

Bezpieczeństwo i wiedza 

uczniów 

 Zapoznanie uczniów z PSO, przepisami BHP 

i regulaminem pracowni komputerowej 

 Udostępnienie uczniom legalnego oprogramowania 

firmy Microsoft w ramach programu DreamSpark 

Wszyscy członkowie komisji 

Początek września 2018 

 

Cały rok 

Doskonalenie pracy 

dydaktycznej nauczycieli, 

samokształcenie 

 Ewentualny udział w szkoleniach informatycznych 

 Studiowanie książek informatycznych i branżowych 

witryn internetowych 

Wszyscy członkowie komisji 

Zależnie od dyrekcji 
 

Cały rok 

 

Poszerzanie zainteresowań 

uczniów poprzez udział 

w konkursach 

 Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie 

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego BÓBR 

Wszyscy członkowie komisji 

 Przygotowanie i udział uczniów w Olimpiadzie 

Informatycznej 

Wszyscy członkowie komisji 

Zależne od organizatora 

 

Zależnie od dyrekcji 
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Tematyka spotkań Cele spotkania Termin realizacji 

Imprezy 

 Turniej gier komputerowych 

Rafał Kowalczyk, Marcin Joniak i uczniowie 

 Turniej gry FIFA 

Maciej Grygiel 

Zależne od organizatora 

 

 

 

Zależne od organizatora 

Współpraca z instytucjami 

 Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w 

Wieruszowie: 
- Projekt „650/2018-mamy to!” 
- dalsze projekty zależnie od biblioteki 

Rafał Kowalczyk i uczniowie 

Zależne od organizatora 

 

Promocja szkoły 

 Udział w Dniach Otwartych Szkoły i Targach 

Edukacyjnych (przygotowanie materiałów 
promocyjnych) 

Proponowane działania promocyjne szkoły i kierunku 

technik informatyk: 

1. Przygotowanie ulotki promującej kierunek technik 

informatyk: charakterystyka kierunku, baza sprzętowa 
i prowadzenie zajęć – praktyka. 

Wszyscy członkowie komisji 

 

03.2019 
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Tematyka spotkań Cele spotkania Termin realizacji 

Opieka nad pracowniami, 

witryną internetową szkoły 

 Dbanie o dobry stan techniczny komputerów  

 Bieżące aktualizacje oprogramowania na stacjach 

roboczych, programów antywirusowych, aktualizacji 
systemowych 

Opiekunowie pracowni informatycznych 

 Regularne zamieszczanie materiałów na stronie 

internetowej szkoły 

Rafał Kowalczyk 

Cały rok 

Egzamin zawodowy 

 Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu 

zawodowego z kwalifikacji E.12, E.13 i E.14 

 Zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami 
dotyczącymi egzaminu zawodowego 

 Przygotowanie pracowni komputerowej do egzaminu 
zawodowego i matury z informatyki rozszerzonej 

Asystenci techniczni 

Grudzień 2018 (E.14) 

Marzec 2019 (E.12, E.13) 

11.2018 

Styczeń 2019 

Maj-czerwiec 2019 

Współpraca z innymi 

nauczycielami 

 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu praktycznej 

części egzaminów dla uczniów zdających egzaminy przy 
użyciu komputera 

Asystenci techniczni 

Styczeń 2019 

Maj – Czerwiec 2019 

Podsumowanie pracy komisji 

 Ewaluacja pracy zespołu 

 Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji 

i przedstawienie wniosków na Radzie pedagogicznej 

 Wnioski na następny rok pracy 

Wszyscy członkowie komisji 

Czerwiec 2019 
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Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni 

1. Opracowanie rozkładów 

nauczania przedmiotów 

 w technikum 

mechatronicznym. 

Wrzesień Wszyscy 

członkowie komisji 

2. Posiedzenie Zespołu w celu 

przyjęcia i zatwierdzenia 

planu pracy Zespołu. 

Wrzesień Wszyscy 

członkowie komisji 

3. Dokonanie analizy wyników 

egzaminu zawodowego oraz 

przydziału zadań 

poszczególnym członkom 

Zespołu na rok szkolny 

2018/19. 

Wrzesień Wszyscy 

członkowie komisji 

4. Posiedzenie Zespołu w celu 

przeprowadzenia 

szczegółowej analizy 

wyników egzaminu 

zawodowego  w oparciu 

o materiały uzyskane z OKE   

w Łodzi oraz określenie 

obszarów wymagających 

 naprawy. 

Październik Wszyscy 

członkowie komisji 
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5. Realizacja działań mających 

na celu podniesienie 

zdawalności na Egzaminie 

Potwierdzającym Kwalifikacje 

Zawodowe    

Cały rok Wszyscy 

członkowie komisji 

7. Przeprowadzenie próbnego 

egzaminu zawodowego dla 

kwalifikacji E.19 w klasie 4 

technikum mechatronicznego  

Listopad/Grudzień Radosław 

Światłowski 

Mariusz Gierz 

 

8. 

 

Zapoznanie uczniów ze 

standardami 

egzaminacyjnymi 

 

Grudzień 

 

Wszyscy 

członkowie komisji 

 

9. Przygotowanie Sali nr 2 do 

przeprowadzenia części 

praktycznej egzaminu dla 

kwalifikacji E.19 

Styczeń, Luty Radosław 

Światłowski 

Mariusz Gierz 

10. Pełnienie funkcji asystenta 

technicznego podczas 

egzaminu praktycznego dla 

kwalifikacji  E.19 

Styczeń, Luty Radosław 

Światłowski 

 

12. Zaplanowanie wycieczek 

dydaktycznych związanych       

Cały rok Wszyscy 

członkowie komisji 
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z nauczanymi przedmiotami. 

13. Podnoszenie własnych 

kwalifikacji zawodowych 

Cały rok Wszyscy 

członkowie komisji 

14. Wzbogacanie wyposażenia 

pracowni i opracowanie 

pomocy dydaktycznych we 

własnym zakresie.  

Cały rok Wszyscy 

członkowie komisji 

17. Przygotowanie Dni Otwartych 

Szkoły w Pracowni Zajęć 

Praktycznych 

Luty/Marzec/Kwiecień Wszyscy 

członkowie komisji 

23. Końcowe posiedzenie 

Zespołu: 

- analiza i ocena pracy w 

roku szkolnym 2018/2019 

- przedstawienie projektu 

planu pracy Zespołu na rok 

szkolny 2019/2020. 

Czerwiec Wszyscy 

członkowie komisji 
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PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO    

w ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

 
 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 
1.Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, wolontariatu. 
  
2.Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.  
 
3.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły. 
  
4.Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.  
 
6.Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.  
 
7.Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. 
 
 
 

Samorząd Uczniowski pozostałe zadanie realizuje zgodnie z harmonogramem szkoły, potrzebami dyrekcji, pedagoga i bieżącymi problemami 
wynikającymi w trakcie roku szkolnego. 

 

 
 

Opiekun SU 

Jadwiga Kołodziej 
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Miesiąc  Tematyka I zadania Termin 

realizacji 

Wykonawcy 

Wrzesień • Udział młodzieży SU w 

gminnych i powiatowych 

uroczystościach związanych z 

wybuchem II wojny światowej 

oraz inauguracji nowego roku 

szkolnego. 

• Zebranie Samorządu Szkolnego. 

• Opracowanie planu pracy 

samorządu Szkolnego. 

• Zorganizowanie kiermaszu 

książek 

• Zorganizowanie codziennych 

niepytanych numerów. 

• Dzień chłopaka. 

• Losowanie numerów 

niepytanych. 

  

 

 

 

SU I opiekun 
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Październik • Zebranie Samorządu Szkolnego i 

trójek klasowych. 

•  Przygotowywanie oprawy Dnia 

Edukacji Narodowej. 

• Współudział w uroczystości z 

okazji Dnia Nauczyciela. 

• Losowanie numerów 

niepytanych. 

  

 

 

 

SU I opiekun 

Listopad 1.Współorganizowanie uroczystości 

z okazji Dnia Niepodległości. 

2.Udział młodzieży SU w 

uroczystościach powiatowych i 

gminnych z okazji Odzyskania 

Niepodległości. 

3. Losowanie numerów niepytanych. 

4. zorganizowanie szkolnych 

„Andrzejek” 

  

  

 

 

SU I opiekun 
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Grudzień • Zebranie SU. 

• Zorganizowanie Mikołajek 

• Dekoracja świąteczna. 

• Apel – życzenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. 

• Losowanie numerów 

niepytanych. 

  

 

SU I opiekun 

Styczeń  

3.Udział wolontariuszy w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

 

4. Losowanie numerów niepytanych. 

  

 

 

SU, opiekun 

Luty • Walentynki 

• Współorganizowanie Dnia 

Patrona 

• Losowanie numerów 

niepytanych. 

  

 

SU, opiekun 
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Marzec 1.Dzień Kobiet. 

2. Zebranie SU. 

4.Udział w Targach Edukacyjnych i 

Drzwiach Otwartych Szkoły. 

5.Losowanie numerów niepytanych. 

6.Wybory Samorządu 

Uczniowskiego 

  

 

 

SU, opiekun 

Kwiecień • Dekoracja wielkanocna oraz 

złożenie życzeń. 
• Pożegnanie klas maturalnych i 

podziękowanie kolegom za 

pracę w SU. 
• Losowanie numerów . 

  

 

 

 

SU , opiekun 

Maj • Konstytucja 3 Maja – współ-

organizacja uroczystości 

 

• Losowanie numerów . 

  

Nauczyciele 

historii, SU, 

opiekun 

Czerwiec  

• Podsumowanie pracy SU. 

• Losowanie numerów 

niepytanych. 

• Uroczystość zakończenia 

roku szkolnego. 

  

 

 

SU, opiekun 
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Plan pracy biblioteki szkolnej 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Wieruszowie  w roku 2018/19 
opracowała: Halina Paluch 

 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

I.
 P

ra
ca

 p
ed

ag
o

gi
cz

n
a 

   

J. Rok 2018 ogłoszony przez Sejm  -  ogłoszono:  

Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości   
Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej – 10 rocznica śmierci. 

Promowanie  i upowszechnianie czytelnictwa . 

         

                    

cały rok 

 

nauczyciel 

bibliotekarz,  

nauczyciele: 

poloniści, 

historycy, 

wychowawcy 

J. Zorganizowanie  Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem 

„Książka to przyszłość” – z  uwzględnieniem 

obchodzonej  w tym roku 10 rocznicy śmierci 

Ireny Sendlerowej oraz 100-lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości.   
 

 

Październik 

 

Listopad 

 

 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

poloniści, 

wychowawcy 
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3. Gromadzenie materiałów : 

a) dotyczących awansu zawodowego dla nauczycieli 

b) poświęcone sprawom Unii Europejskiej (książki, 

broszury, przewodniki, ulotki), celem zaznajomienia 

młodzieży z w/w problematyką 

c) zawierające przepisy prawne, które regulują 

funkcjonowanie placówek oświatowych 

d) materiały przekazane przez nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy (scenariusze lekcji, scenariusze 

programów artystycznych, apeli szkolnych, płyty), w celu 

upowszechniania wiedzy 

e) zbiory regionalne 

f) procedury ZSP (statut, wso, itp.). 

cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

4. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych 

a) Prowadzenie zajęć  z przysposobienia czytelniczego 

 i informacyjnego. 

 b)poprzez grupowe i  indywidualne rozmowy z 

czytelnikami na temat ich zainteresowań czytelniczych, 

potrzeb czytelniczych, przeczytanych książek, wydarzeń 

kulturalnych 

c) udzielanie porad bibliotecznych uczniom 

cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 
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- przygotowującym się do matury 

- piszącym prace śródroczne z różnych przedmiotów 

d) informowanie uczniów o nowościach wydawniczych – 

inf. Na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz 

ekspozycja na regale w bibliotece 

e) pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności 

wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i 

multimedialną                                                                             

f) pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów 

potrzebnych do konkursów i olimpiad 

g) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i 

nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych 

uzdolnień uczniów 

h) wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego 

odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek 

i) uczenie poszanowania książek oraz poprawnego 

zachowania w bibliotece 

j) przygotowanie uczniów do korzystania z innych bibliotek 

i samokształcenia 

k) zajęcia biblioteczne na zastępstwach za nieobecnych 

nauczycieli 
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5. Współpraca z wychowawcami klas:                                      

a) wspomaganie realizacji programów nauczania i 

wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia 

b)pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela 

c) współpraca w ramach realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych, ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji 

czytelniczej i medialnej 

d) informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów, 

 e) konsultacje przy zakupie nowości 

 f) pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych 

g) współpraca przy organizacji  imprez bibliotecznych 

 h) realizacja projektu NPZC. 

Cały rok Nauczyciel 

bibliotekarz 

6. Współpraca z pedagogiem szkolnym (przekazywanie 

materiałów na temat zagrożeń i uzależnień młodzieży, 

rozmowy na temat uczniów trudnych). 

 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

7. Praca z aktywem bibliotecznym. Cały rok 

 

 

nauczyciel 

bibliotekarz 
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8. Informowanie wychowawców klas o poziomie 

czytelnictwa ich uczniów . 

cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

9. Informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów 

poprzez wychowawców ( na spotkaniach z rodzicami) 

II, V – 18/19r. nauczyciel 

bibliotekarz 

10. Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez: 

a) udział w konferencjach metodycznych i kursach 

szkoleniowych 

b) doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z 

nowościami metodycznymi i wydawniczymi 

c) udział w pracach Komisji Przedmiotów 

Humanistycznych. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

 11. Podnoszenie czytelnictwa w klasach branżowych 

poprzez  współpracę z polonistami  uczącymi w tych 

klasach języka polskiego. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz i 

poloniści 

12. Gromadzenie materiałów z wydarzeń szkolnych do 

kroniki i strony internetowej szkoły oraz mediów. 

Prowadzenie kroniki. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

13. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości 

szkolnych i bibliotecznych: 

 a) Akcja „Narodowe Czytanie” 

cały rok 

(według 

kalendarza 

nauczyciel 

bibliotekarz 
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b) Dzień Głośnego Czytania 

c) uroczyste obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek 

Szkolnych 

- wystawa   

- dekoracja biblioteki  oraz słodycze dla czytelników 

d) włączenie się do przygotowania uroczystości szkolnych 

(przemówienia, montaże poetyckie, redagowanie i 

wypisywanie zaproszeń) 

- święto Dnia Edukacji Narodowej 

- święto Patrona Szkoły St. Staszica 

- Targi Edukacyjne  i Dni Otwartych Szkoły 

- pożegnanie klas maturalnych i zasadniczych 

- uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 

e)  – organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć 

wynikających w trakcie roku szkolnego oraz potrzeb szkoły 

szkoły) 

14. Przygotowanie wystaw i wystawek okolicznościowych 

wg kalendarza rocznic literackich: 

 

 

 

 

cały rok 

 

nauczyciel 

bibliotekarz  
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15. Prace w Komisji 

- do spraw przydziału nagród dla uczniów- 

cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

16. Uaktualnianie materiału w gablocie 

a) prezentacja współzawodnictwa w czytelnictwie i 

poszczególnych klasach 

b) zamieszczanie informacji dla maturzystów, dotyczących 

perspektywy podjęcia studiów wyższych. 

Cały rok 

 

 

 

II-V’19r. 

nauczyciel 

bibliotekarz 

17. Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, 

Biblioteką Pedagogiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną 

w Wieruszowie, Warsztatami Terapii Zajęciowej „Klub 

Otwartych Serc” w Wieruszowie. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

18. Rozprowadzanie zdjęć szkolnych, wykonywanych  

przez firmę MAWI. 

XII’18r. nauczyciel 

bibliotekarz 

II
. P

ra
ca

 b
ib

lio
te

cz
n

o
- 

te
ch

n
ic

zn
a 

1. Sprawy organizacyjne 

a) opracowanie planu pracy 

b) aktualizacja kart czytelniczych 

c) zakładanie kart czytelników klasom pierwszym. 

IX’18r. 

 

nauczyciel 

bibliotekarz 

2. Prowadzenie statystyki wypożyczeń a) dziennej b) 

miesięcznej c) rocznej. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarze 
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3. Opracowanie sprawozdania rocznego z pracy biblioteki VI’19r. nauczyciele 

bibliotekarz 

4. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik, 

księga wpływów, księga ubytków, księga broszur, księga 

zbiorów audiowizualnych, zeszyt statystyki wypożyczeń.) 

cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

5. Prenumerata czasopism. Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

6. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych. Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

7. Konserwacja zbiorów. Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

8. Zamawianie druków bibliotecznych. XII’18r. nauczyciel 

bibliotekarz 

9. Udostępnianie książek uczniom, nauczycielom, 

rodzicom, absolwentom. 

Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 

10. Opracowywanie nowych  książek.  Cały rok nauczyciel 

bibliotekarz 
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KOMISJA PRZEDMIOTÓW MECHANICZNO-BUDOWLANYCH 

DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

-działania z profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, działań ekologicznych (do programu profilaktycznego szkoły) 

miesiąc Proponowane działania z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji 

zdrowia, działań ekologicznych 

Osoby realizujące 

 

wrzesień 

 

Wycieczka rowerowa-promocja zdrowego trybu życia B.Królikowska  

P.Moska 

Sprzątanie świata P.Moska 

Kwietnik przed szkołą – przygotowanie przed zimą B.Królikowska  

październik Spotkanie z przedstawicielem KP PSP w Wieruszowie B.Królikowska 

-działania z zakresu: konkursy i olimpiady 2018/2019 

miesiąc Konkursy i olimpiady Osoby 

realizujące 

wrzesień 

październik 

Konkurs plastyczny bhp – zgłoszenie prac uczniów technikum 

budowlanego 

B.Królikowska 

listopad Szkolny etap OWIUB- przygotowanie i sprawdzenie zadań, 

zgłoszenie do etapu okręgowego, informacja na stronie szkoły 

B.Królikowska  

P.Moska 
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miesiąc Imprezy szkolne, ważne wydarzenia Osoby 

realizujące 

w miarę potrzeb, 

zgodnie z 

kalendarzem 

Pomoc techniczna i uczestnictwo w akademiach 

Angażowanie uczniów w przedstawienia,  

B.Królikowska 

P.Moska  

 

 

 

 

październik Szkolny etap OWT- sprawdzenie zadań z części budowlanej, 

informacja na stronie szkoły 

B.Królikowska  

P.Moska 

styczeń Szkolny etap olimpiady BHP-  przygotowanie i sprawdzenie 

zadań, zgłoszenie do etapu wojewódzkiego, informacja na stronie 

szkoły 

B.Królikowska  

P.Moska 

marzec Okręgowy etap OWIUB- opieka nad uczniami Wieluń B.Królikowska  

 

kwiecień Wojewódzki etap olimpiady BHP- opieka nad uczniami Łódź P.Moska 

cały rok Inne konkursy plastyczne organizowane przez różne instytucje B.Królikowska  
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miesiąc Promocja szkoły, kierunku kształcenia Osoby 

realizujące 

październik Zaproszenie na spotkanie przedstawiciela firmy ATLAS- szkolenie 

dla uczniów i informacja na stronie szkoły 

B.Królikowska  

 

   

marzec 

 

Targi edukacyjne Opatów- przygotowanie materiałów 

promocyjnych kierunku budowlanego 

B.Królikowska  

P.Moska 

Dni otwarte szkoły- prezentacja kierunków w Sali nr2 i pracowni 

zbrojarsko- betoniarskiej  

B.Królikowska  

P.Moska 

Cały rok Wycieczki edukacyjne na targi, do zakładów pracy, na budowy B.Królikowska  

P.Moska 
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Plan działań na rok szkolny 2018/2019 z historii i geografii 

Miesiąc Działania o charakterze ekologicznym, profilaktyki 

zdrowia psychicznego i fizycznego, bezpieczeństwa i 

promocji zdrowia 

Osoby realizujące 

Październik 

2018 

Październik 

2018 

Wycieczka szkolna do Centrum Szkolenia Wojsk 

Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu 

Poznajemy pomniki przyrody naszego powiatu- wycieczka 

rowerowa do Kuźnicy Skakawskiej – aleja dębów 

czerwonych 

K. Gałęza, R. Światłowski 

                 

 M. Wypych- Kozłowska , 

M. Hejman                                                      

Kwiecień 

2019 

Listopad 

2018 

Kwiecień       
2019 

Wycieczka szkolna do obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido 

Szkolny Konkurs Ekologiczny 

 

Dzień Ziemi  

K. Gałęzi, M. Wypych- 
Kozłowska 

M. Wypych- Kozłowska, 
M. Hejman 

M. Wypych- Kozłowska                                               

M. Hejman 

Maj 2019 Wycieczka rowerowa „Śladami II wojny światowej w 

powiecie wieruszowskim”  

K. Gałęza 

Kwiecień 
2019 

Wycieczka klasy 3 Tekho do Urzędu Skarbowego w 
Wieruszowie 

K. Gałęza 
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Konkursy na szczeblu szkolnym, powiatowym i wyżej 
 

Listopad 

2018 

Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Historycznego 

„Niepodległa” z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

K. Gałęza, M. Heidt 

Listopad- 

marzec 

2018 

 

Listopad 

2018 

„Żołnierze wyklęci- obudźcie Polskę”. Przygotowanie 

uczniów do trzyetapowego wojewódzkiego konkursu 

historycznego organizowanego przez Posła na Sejm RP 

Piotra Polaka 

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „ Geo-
Planeta”. 

K. Gałęza 

 

 

M. Wypych- Kozłowska 

 

 

Grudzień 

2018 

 

Styczeń 

2019 

Luty         

2019 

Luty/ 

„Olimpiada Solidarności- dwie dekady historii”. 

Przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady    

Historycznej. 

Szkolny Konkurs o Stanisławie Staszicu 

 

Szkolny Konkurs Geograficzny 

 

K. Gałęza 

 

K. Gałęza, M. Heldt, 

M. Wypych –Kozłowska 

M. Wypych –Kozłowska 
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Marzec 

 

Czerwiec 

2019 

Próbna matura z geografii 

 

Udział w  konkursie powiatowym” Walory kulturowe i 

krajobrazowe Województwa Łódzkiego” 

M. Wypych –Kozłowska 

 

M. Wypych- Kozłowska 

Maj 2019 Szkolny Konkurs o Sejmie i Senacie RP K. Gałęza, M. Heidt 

Działania promujące kulturę 

Cały rok Wyjścia i wyjazdy  do kina, na wystawy do muzeum  
(tematyka poświęcona rocznicom i wydarzeniom 
historycznym) 

K. Gałęzi, M. Wypych- 
Kozłowska 

Cały rok Udział w lekcjach bibliotecznych K. Gałęza, M. Wypych –
Kozłowska 

 
Udział w wydarzeniach o charakterze rocznicowym, obchodów wydarzeń historycznych, 
regionalnych, powiatowych. 
 

Październik-
listopad 
2018 

Przygotowanie uroczystości z okazji  setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

K. Gałęza 

Kwiecień 

2019 

Udział młodzieży w powiatowo-gminnych uroczystościach 

upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej 

K. Gałęza 

Kwiecień 
2019 

Udział młodzieży w powiatowo-gminnych uroczystościach 
upamiętniających wybuch powstania w getcie 
warszawskim 

K. Gałęza 

Kwiecień-
maj 2019 

Przygotowanie uroczystości z okazji  Święta Konstytucji 3 
Maja 

K. Gałeza 
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Wolontariat 
 

Cały rok Udział klasy1 Tekho i  3 Tekho w różnych akcjach 
charytatywnych, zbiórkach pieniędzy  

K. Gałęzi, M. Wypych – 
Kozłowska 

 

Plan pracy komisji sportowej. 

Działania z profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, działań  ekologicznych 

 (do  programu  profilaktycznego  szkoły ) 

Miesiąc Promowane działania z zakresu profilaktyki 

uzależnień promocja zdrowia, działań 

ekologicznych 

Osoby realizujące 

I półrocze Wystawa na temat wpływ aktywności sportowej 

na wagę ciała i zdrowie 

Sł.Stojecki, M.Walacik, 

 R. Gruszka, S. Karkoszka 

Wrzesień-

pażdziernik 

Wystawa na temat  zdrowego odżywiania i wpływu 

odżywek na organizm 

Sł.Stojecki, M.Walacik, 

R.Gruszka, S. Karkoszka 

wrzesień Pogadanka na temat wpływu suplementów diety i 

odżywek na młody organizm   

Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka 

I półrocze  Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego 

poruszania się po drodze 

Sł.Stojecki,M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka 

styczeń Bieganie-moja pasja. Spotkanie z grupą R.Gruszka,M.Walacik 
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maratończyków i ich refleksje na temat pasji 

życiowej jaką jest bieganie 

II pólrocze Hepening „śniadanie za skakanie” Sł.Stojecki 

czerwiec Uliczne biegi ”Wierusza”- promocja 

zdrowia(masowość  w biegach) 

J.Urbaniak, M.Walacik 

Wrzesień Ekologiczno – przyrodnicze działania jako forma 

spędzania wolnego czasu- spływ kajakowy 

S. Stojecki 

I półrocze BMI – przeciwdziałania otyłości – pogadanka Pielęgniarka 

Wrzesień III Ogólnopolski Bieg Integracyjny – wolontariat  M. Walacik 

II półrocze Sprzątanie świata  Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Cały rok 

 

Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego 

czasu poprzez prowadzenie zajęć poza lekcyjnych- 

przygotowywanie do zawodów szkolnych 

Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Cały rok 

 

Prowadzenie zabaw i gier ruchowych w różnych 

warunkach i porach roku 

Sł.Stojecki,M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 
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I półrocze Higiena osobista, higiena odzieży i zdrowego 

obuwia  - pogadanka 

Pielęgniarka 

I półrocze 

 

Jak odżywiać się, żeby cieszyć się zdrowiem Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Cały rok Przeprowadzenie prób sprawności uczniów w 

trakcie zajęć wychowania fizycznego w celu 

zwiększenia motywacji uczestnictwa w zajęciach 

Sł.Stojecki,M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Cały rok Utrwalanie nawyków dobrej postawy ćwiczenia 

kształtujące wytrzymałość siłową mięśni 

posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie 

prawidłowej postawy- zestawy ćwiczeń na 

zajęciach 

Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Grudzień/ 

Styczeń/ Luty 

Zajęcia sportowo rekreacyjne na lodowisku Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 

Cały rok  Włączenie uczniów w planowanie, 

organizację i realizację imprez sportowych 

Sł.Stojecki, M.Walacik 

R.Gruszka, S. Karkoszka, 

 J. Urbaniak 
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Działania z zakresu:  Konkursy i olimpiady 2018/2019 

(z rozpisaniem na poszczególne miesiące i osoby realizujące) 

Miesiąc Konkursy i olimpiady Osoby 

realizujące 

 Cały rok Zawody sportowe w ramach „licealiady” Sł.Stojecki 

Wrzesień  Powiatowe indywidualne biegi przełajowe dziewcząt M.Walacik 

Wrzesień Powiatowe indywidualne biegi przełajowe chłopców J.Urbaniak 

Wrzesień Finał wojewódzki w indywidualnych biegach przełajowych 

dziewcząt 

M.Walacik 

Wrzesień 

 

Finał wojewódzki w indywidualnych biegach przełajowych 

chlopców 

J.Urbaniak 

Wrzesień  Szkolna liga lekkoatletyczna dziewcząt M.Walacik 

Wrzesień Szkolna liga lekkoatletyczna chłopców J.Urbaniak 

Październik Rejon ligi lekkoatletycznej dziewcząt M. Walacik 

Październik Rejon ligi lekkoatletycznej chłopców J. Urbaniak 

Październik Powiat - sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt M.Walacik 

Październik Powiat- sztafetowe biegi przełajowe chłopców J.Urbaniak 
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Październik Rejon-  sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt M.Walacik 

Październik Rejon-  sztafetowe biegi przełajowe chlopców J.Urbaniak 

Październik/ Listopad Szkolne zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców M. Walacik 

R. Gruszka 

Grudzień Powiatowe zawody w tenisie stołowym chłopców R.Gruszka 

Grudzień Powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt M. Walacik 

Listopad Powiatowe zawody w piłce ręcznej chłopców  S. Stojecki 

Listopad/ Grudzień / 

Styczeń 

Przygotowanie układu tanecznego-Polonez S. Karkoszka 

Luty Powiatowe zawody w piłce koszykowej chłopców R.Gruszka 

Luty Powiatowe zawody w piłce koszykowej dziewcząt M. Walacik 

Styczeń Powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt S. Karkoszka 

 

Styczeń 

 

Powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców 

 

S. Stojecki 

Grudzień/Styczeń Szkolne zawody w piłce nożnej chłopców J. Urbaniak 

Kwiecień 

 

Powiatowe mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt S. Karkoszka 
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Kwiecień Powiatowe mistrzostwa w piłce nożnej chłopców J.Urbaniak 

Maj Drużynowe biegi przełajowe J. Urbaniak/ M. 

Walacik 

Luty/ Marzec Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej M. Heidt 

Kwiecień Konkurs o puchar Komendanta wojewódzkiego Policji M. Heidt 

Kwiecień Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej  M. Heidt 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest programem 

otwartym, można w nim dokonywać zmian i korekt, które wynikają z 

bieżących potrzeb. 

 

 

 

 


