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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY harmonogram planowanych działań 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach 
 

SFERA ROZWOJU FIZYCZNA: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH 

Cele 

szczegółowe  
Zadania  Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne   Termin realizacji  

Promowanie 

zdrowego 

stylu życia 

oraz ochrona 

zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego 

1.Propagowanie wśród 

uczniów postawy 

prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia, troski o 

bezpieczeństwo własne i 

innych w tym bezpiecznych 

zachowań w związku ze 

stanem zagrożenia 

epidemiologicznego.  

 

2. Uświadamianie ryzyka 

związanego z 

nieprzestrzeganiem zasad 

bezpieczeństwa podczas 

Rozmowy z uczniami dotyczące zasad 

bezpieczeństwa oraz higieny i 

wewnątrzszkolnych procedur, 

wytycznych GIS w związku z sytuacją 

epidemiologiczną. 

Wszyscy nauczyciele/ specjaliści 

szkolni/pracownicy niepedagogiczni 
 Cały rok szkolny   

Zapoznanie z regulaminami 

obowiązującymi w 

szkole. Konsekwentne ich 

egzekwowanie.  

nauczyciele/ wychowawcy oraz 

wychowawcy świetlicy 

 Zgodnie z planami 

wychowawczymi 

klas - cały rok  

Rozmowy na temat zasad BHP.  nauczyciele/ wychowawcy  cały rok  

Każdorazowe przypomnienie 

regulaminu wycieczek/wyjść szkolnych 

przed każdym wyjściem/wyjazdem.   

nauczyciele/ wychowawcy  cały rok  

Gazetki ścienne na korytarzach, w pedagog szkolny/ pedagog specjalny, wrzesień 2022– 
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zajęć opartych na 

aktywności fizycznej.  

 

świetlicach szkolnych nt. profilaktyki 

zdrowia 

psycholog szkolny/ 

wychowawcy świetlicy/pielęgniarka 

szkolna  

czerwiec 2023 

„Bezpieczna droga do szkoły” – 

spotkanie uczniów klas 1-3 z 

POLICJANTAMI KPP w Bieruniu  

Pedagog szkolny/ wychowawcy  

 
8-9 września 2022  

„Bezpieczna droga do szkoły” 

rozmowy oraz gazetka w świetlicy 

Wychowawcy, wychowawcy 

świetlicy 

wrzesień 2022  

„Bezpieczne ferie” 

„Bezpieczne wakacje” 

- pogadanki, filmiki edukacyjne 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Luty 

Czerwiec 2023 

“Spacery edukacyjne”, wskazywanie 

uczniom bezpiecznych zachowań   

działając w praktyce.  

wychowawcy klasy II i III  cały rok  

Pogadanki oraz gazetki na temat 

bezpieczeństwa w szkole, w domu i na 

drodze.  

wychowawcy klas  

 

wychowawcy świetlicy  

  cały rok 

Organizacja szkolnych imprez 

sportowych   Nauczyciele wychowania fizycznego  cały rok szkolny  

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  Bielec A.     Wrzesień 2022 

 Bieg Niepodległości,  
Bielec A. - Nauczyciele wychowania 

fizycznego 
 Listopad 2022 

 Badania przesiewowe uczniów klas 1 

pod kątem wad wymowy. 
Szkolni logopedzi Wrzesień 2022 
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 Innowacja pedagogiczna „Sensoryczna 

Świetlica. Czujemy, odkrywamy, 

tworzymy”.                  

E. Kaczmarczyk, K. Chrobok 

 

wrzesień 2022-

czerwiec 2023 

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów 

klas III z zakresu pierwszej pomocy   
Bielec A.  

 Marzec 2023 

 

Szkolny Dzień Sportu z okazji Dnia 

Dziecka  
nauczyciele wychowania fizycznego  

  1 czerwca 2023 

 

 

Wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny przez właściwą organizację  

i realizacje zajęć edukacyjnych 

”Wychowanie do życia w rodzinie”. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia 

„Wychowania do życia w rodzinie” 

 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Nauka i doskonalenie pływania. 

Umożliwienie zdobycia karty 

pływackiej uczniom klas 4 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
Rok szkolny 

maj 2023 

Indywidualne rozmowy z pedagogiem 

szkolnym  

Psycholog szkolny/pedagog 

specjalny 
Rok szkolny  

3.Promocja racjonalnego 

odżywiania, wprowadzania 

do codziennej diety 

produktów mlecznych oraz 

odpowiedniej ilości owoców 

i warzyw.   

Zajęcia świetlicowe związane z 

tematyką zdrowego odżywiania. 

Kierownik świetlicy /wychowawcy 

świetlicy  
 Rok szkolny  

Przygotowanie spotkania dla klas 

pierwszych „Jedz owoce i warzywa”  
Wychowawcy świetlicy listopad 2022 

Przygotowanie z uczniami 

przebywającymi w świetlicy sałatek i 

szaszłyków owocowych oraz soków 

Świetlica szkolna Rok szkolny 
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4. Podnoszenie świadomości 

na temat roli śniadania w 

diecie dziecka.  

5. Edukacja w zakresie 

trwałego kształtowania 

prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej 

poprzez promocję zasad 

aktywnego stylu życia i 

zbilansowanej diety, w 

oparciu o odpowiedzialność 

indywidualną i wolny wybór 

jednostki.    

owocowo-warzywnych.  

Udział w „Programie dla 

Szkół” („Mleko w szkole” i „Owoce i 

warzywa w szkole”) Agencji Rynku 

Rolnego dla klas I - V   

świetlica szkolna/ wychowawcy klas 

I - V 

 

  

Rok szkolny 

„Śniadanie Daje Moc" - udział klas I – 

III w szkolnej akcji.  

Wychowawcy/ wychowawcy 

świetlicy 

Rok szkolny  

Gazetki tematyczne  Pedagog/pielęgniarka szkolna   Rok szkolny  

Zajęcia wychowania fizycznego, 

sportowe zajęcia pozalekcyjne.  

Nauczyciele wychowania 

fizycznego  
Rok szkolny  

Fluoryzacja Pielęgniarka szkolna Rok szkolny  

 

6.Zwracane uwagi na 

utrzymywanie prawidłowej 

postawy ciała ucznia i 

higieny osobistej.   

Zwracanie uwagi na prawidłową 

postawę ciała podczas siedzenia w 

ławce oraz dopasowanie wysokości 

ławki do wzrostu, ograniczenie ciężaru 

plecaka przez pozostawienie niektórych 

książek w szafkach, na półkach.   

Wychowawcy/ nauczyciele  

przedmiotu 

 

Rok szkolny  

 

Udział w programie “Zdrowo i 

sportowo”- realizacja zajęć sportowych 
Nauczyciele klas 1-3  Rok szkolny 

Innowacja pedagogiczna “Proste plecy 

mam i o to dbam. Profilaktyka wad 

postawy”. 

E. Kaczmarczyk 
październik 2022r.- 

maj 2023 r. 
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6. Promowanie wiedzy na 

temat zapobiegania 

przemocy (w tym 

cyberprzemocy), 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich za zachowania 

łamiące prawa innych.  

 

 

Miesiąc Profilaktyki  
Zespół PPP, wychowawcy, 

J. Gluch  

listopad 2022 

Prelekcje z funkcjonariuszami Policji z 

KPP w Bieruniu w klasach IV-VIII 

„Cyberprzemoc, cyberbezpieczeństwo, 

odpowiedzialność karna nieletnich” 

pedagog szkolny/ pedagog specjalny  

Wrzesień 2022- maj 

2023  

   

Lekcje wychowawcze poruszające 

temat bezpieczeństwa w Internecie, 

zagrożeń płynących z niewłaściwego 

korzystania z Internetu, 

cyberprzemocy, zasad bezpieczeństwa 

w sieci.  

wychowawcy/pedagog szkolny i 

pedagog specjalny, wychowawcy 

świetlicy 

Rok szkolny  

 

Konsultacje dla 

rodziców/wychowawców/nauczycieli/u

czniów – porady indywidualne w 

gabinecie pedagoga/psychologa – 

pomoc w dotarciu do informacji, grup 

wsparcia, instytucji zajmujących się 

pomocą (PCPR, MOPS, itp.)  

pedagog szkolny/ psycholog 

szkolny/pedagog specjalny  

Rok szkolny 

według potrzeb  

Gazetki tematyczne  
pedagog szkolny/ pedagog 

specjalny/psycholog  
Rok szkolny 

Tematyczne prezentacje multimedialne, 

filmy edukacyjne, prelekcje.  
wychowawcy/ szkolni specjaliści  Rok szkolny  

7.Profilaktyka uzależnień, 

kształtowanie postaw 
 Konkurs profilaktyczno- 

biologiczny: “Nie pij, nie pal, nie 
 S. Wituła- Jedlińska  

Grudzień2022 r./ 

styczeń 2023 
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asertywnych. 

8.Współpraca z osobami i 

instytucjami zajmującymi 

się problematyką uzależnień 

(alkohol, papierosy, 

narkotyki, dopalacze, gry 

komputerowe, Internet, 

hazard, cyberprzemoc, 

samobójstwa, sekty).  

9.Uświadamianie uczniom 

zdrowotnych konsekwencji 

własnych decyzji na 

przykładach 

wymienianych zachowań ryz

ykownych (alkohol, 

narkotyki, dopalacze, 

multimedia, okaleczenia się, 

próby samobójczych).  

używaj- STOP używkom”  

Lekcje z wychowawcą i szkolnymi 

specjalistami poruszające tematykę 

asertywności, szeroko pojętych 

uzależnień, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, poszukiwania pomocy.  

Wychowawcy/pedagodzy/  

psycholog szkolny  
Rok szkolny  

Prowadzenie „Skrzynki Zaufania” 

(przy gabinecie pedagoga)  

pedagodzy/ psycholog/ 

wychowawcy  
Rok szkolny  

 

 

II. Sfera rozwoju emocjonalnego: wspieranie rozwoju emocjonalnego młodego człowieka 

 
Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne  Termin  

Kształtowanie 

poczucia 

tolerancji oraz 

postaw 

1.Ksztatowanie 

kulturalnego zachowania  

 i słownictwa. 

 

Udział w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym “Z kulturą mi do twarzy” 

B. Ryszka 

M. Bywalec-Kopycka 

Wrzesień - maj 2023 

Gazetka świetlicowa o 

„Prawach dziecka” oraz pogadanki 
 Wychowawcy świetlicy 

 

Czerwiec 2023 
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odpowiadających 

przyjętym 

normom 

społecznym oraz 

poczucia własnej 

wartości.  

 

 

2.Kształtowanie postaw 

szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego oraz dbałości 

o innych. 

 

 

 

3. Dalsza integracja 

zespołów klasowych  

z uwzględnieniem relacji 

rówieśniczych, 

interpersonalnych, zasad 

komunikacji. 

 i prace plastyczne.  

Kontakt z różnymi formami kultury  

w szkole i poza szkołą (teatr, kino, 

muzeum, biblioteka miejska i szkolna, 

imprezy kulturalne, wystawy).  

Wychowawcy klas   Rok szkolny 

Kształtowanie postaw poprzez kulturę 

słowa, przypominanie i omawianie z 

uczniami właściwych zasad i norm 

społecznych z uwzględnieniem 

tolerancji, szacunku, uczciwości 

 i odpowiedzialności podczas rozmów 

indywidualnych, pogadanek, lekcji  

z wychowawcą.  

Nauczyciele/wychowawcy/ 

specjaliści  
Rok szkolny 

Obchody „Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych”  

Zespół PPP, G. Głodek 

wychowawcy/ nauczyciele/ 

rodzice  

3 grudnia 2022  

Obchody Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu 
Zespół PPP, G. Głodek 4 kwietnia 2023 

Obchody Światowego Dnia Zespołu 

Downa  

 

Organizacja akcji charytatywnej z 

okazji Dnia Zespołu Downa “Podaruj 

skarpetki Dzieciom z Domu Dziecka w 

Mysłowicach - Słupnej” 

 

Zespół PPP, G. Głodek 

 

 

 

 

B. Ryszka 

21 marca 2023 

  

Obchody Miesiąca Wiedzy o 

Mutyzmie 
Zespół PPP Październik 2022 

Organizacja akcji informacyjnej 

związanej z obchodami Dnia Osób  

z Afazją Rozwojową - gazetka szkolna. 

Logopedzi: M. Pilarz, 

 R. Salwierak 
1 października 2021 

XXI Powiatowe Igrzyska Osób 

Niepełnosprawnych 
Zespół PPP 

  Po uzyskaniu 

informacji w 2023  
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Udział w akcji charytatywnej 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.  

 

E. Kaczmarczyk  

A. Buchała -Basiaga 

W. Tomala 

M. Chrobok 

Grudzień 2022 

 

Zbiórka odzieży dla Domu Dziecka im. 

Św. Ojca Pio w Mysłowicach 

E. Kaczmarczyk, Basiaga Monika, 

Kowalska Barbara, Pilarz 

Magdalena 

Październik - 

listopad 2022 r. 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjno-Społecznego „każdy 

inny-wszyscy równi” 

 

Zespół PPP 
Rok szkolny  

Organizacja i udział 

w akcjach charytatywnych m.in.  

 

 Szlachetna paczka  

 

 

 Zakrętki  

 

 

 Zbiórka dla Burka  

 

 

 Sprzedaż kalendarzyków w 

ramach akcji „Pomóż i Ty” 

 

 Paczuszka dla chorego 

maluszka 

 

 Akcja charytatywna 

wspierająca chorą na nowotwór 

Zuzię – zbiórka monet o niski kich 

nauczyciele odpowiedzialni za 

poszczególne akcje: 

 

s. M. Folkert, M. Achtelik Arndt 

 

 

s. M. Folkert 

 

 

B. Smuda  

  

 

J. Gluch 

E. Szczepanek 

 

E. Szczepanek 

E. Kaczmarczyk 

 

 

J. Gluch, B.Kusak 

 

 

Grudzień 2022 

 

 

Rok szkolny 

 

 

Październik/ listopad 

2022 

 

Październik/ listopad 

 

 

Styczeń – czerwiec 

 

 

 

http://www.psp10.ostrowiec.info/index.php/o-szkole/samorzad-uczniowski/218-sprzedaz-kalendarzykow-w-ramach-akcji-pomoz-i-ty
http://www.psp10.ostrowiec.info/index.php/o-szkole/samorzad-uczniowski/218-sprzedaz-kalendarzykow-w-ramach-akcji-pomoz-i-ty
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nominałach (zastąpiła akcję „Góra 

Grosza”) 

 

 

Kształtowanie wśród uczniów zasad 

współżycia społecznego poprzez udział 

w uroczystościach klasowych i 

szkolnych:  

 Pasowanie na ucznia  

 Dzień drzewa 

 Andrzejki  

 Mikołajki  

 Dzień Chłopaka  

 Wigilie klasowe 

 Klasowe jasełka 

 Dzień Kobiet 

 Śniadanie wielkanocne 

 Pożegnanie absolwentów  

 Festyn Szkolny 

 

wychowawcy klas/ dyrekcja/ 

nauczyciele  

Wychowawcy świetlicy 

według terminarza 

imprez i uroczystości 

Realizacja zajęć edukacyjnych w 

świetlicy szkolnej:  

 Utrwalanie nawyku stosowania, 

na co dzień zwrotów 

grzecznościowych.  

 Organizowanie zajęć w ramach 

zespołów pomocy koleżeńskiej 

„Pomocna dłoń”  

 Przygotowanie gazetek 

ściennych dotyczących integracji, 

tolerancji, szacunku i innych 

wartości.  

 

Kierownik świetlicy/ 

wychowawcy świetlicy  
Rok szkolny 

Włączenie uczniów przybywających  

z zagranicy do polskiego system 

Wychowawcy, nauczyciele, 

specjaliści 
Rok szkolny 
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oświaty i pomoc w adaptacji związanej 

z różnicami kulturowymi, językiem i 

zmianą środowiska edukacyjnego. 

  

   

III. Sfera rozwoju intelektualnego: wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów   

Cele szczegółowe  Zadania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  

  

 

Wspieranie 

uczniów w 

planowaniu 

własnej 

drogi edukacyjno - 

zawodowej  

1.Motywowanie 

do nauki  

 i podejmowania 

wysiłku 

umysłowego.   

 

 

2. Zapoznawanie 

uczniów z 

różnymi formami i 

metodami uczenia 

się/ zdobywania 

wiedzy. 

 

3. Rozbudzanie i 

poszerzanie 

zainteresowań 

uczniów.  

 

4. Kreowanie 

Systematyczne kontrolowanie wiadomości  

i umiejętności uczniów, rytmiczne ich ocenianie.   
Wszyscy nauczyciele  Rok szkolny  

Rozwijanie umiejętności podstawowych 

 i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

”Laboratoria Przyszłości”. 

Wszyscy nauczyciele 
Rok szkolny 

 

ERASMUS DAYS. 
Nauczyciele języka 

angielskiego 
Październik 2022 

American Corner – wyjazd klas 8 na Uniwersytet  

Śląski 

Nauczyciele języka 

angielskiego, P. Pękała 
Zależne od 

organizatora 

Organizacja i 

przygotowanie 

uczniów do 

konkursów:  

Wojewódzkie konkursy 

przedmiotowe  

  

nauczyciele 

przedmiotów  

Rok szkolny 

(zgodnie z 

harmonogramami) 

Bóbr - konkurs informatyczny  

 

Wyrwoł B., Koclęga 

K., Filec Sz.  

 Listopad 2022 

 

Konkurs matematyczny “Kangur” 

 
Małgorzata Sobczyk 

Marzec 2023r. 

Szkolny konkurs ekologiczny- 

biologiczny „Czy znasz się na 

ekologii?”  

Wituła – Jedlińska S.  

   
 luty/marzec 2023 

Konkurs matematyczny dla klasy 2 Magdalena Bywalec- Kwiecień 2023 
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warunków 

sprzyjających 

rozwojowi 

indywidualnych 

talentów i 

Kopycka 

Bożena Wyrwoł 

Konkurs matematyczny dla klas 3 

 

Katarzyna Adamczyk  

Beata Ryszka 

 

Kwiecień 2023 

 

Konkurs plastyczny “Sen 

Andersena - okładka ulubionej 

baśni autora” 

P. Czerniak 

B. Ryszka 
luty 2023 

 

Konkurs recytatorski na 

poziomach klas I - III  

Magdalena Bywalec- 

Kopycka 

Mirosława Jończyk 

Marzec 2023  

  

 

Szkolny konkurs plastyczny  

“Nasze zwierzaki” - dla klas  I - III 

Smuda B. 

   
Październik 2022 

Szkolny konkurs plastyczno- 

ekologiczny “Jesień liśćmi 

malowana” 

S. Wituła- Jedlińska,   

B.Smuda,  

Wrzesień/pażdziernik 

2022 

 Konkurs szkolny ,,Portret 

Nauczyciela” 

Krystyna Chrobok 

Przemysław Czerniak 
Październik 2022 

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Monika Basiaga, 

Barbara Kowalska,  

Bożena Smuda 

Październik 2022 

Organizacja 

 i 

przygotowanie 

uczniów do 

konkursów: 

Memory Master- konkurs 

leksykalny z języka angielskiego. 

 

nauczyciele języka 

angielskiego 
Listopad 2022 

Konkurs pięknego czytania z 

języka niemieckiego “Lesenmacht 

Spaβ”. 

Agnieszka 

Czernielewska, 

Anna Buchała-Basiaga 

Maj 2023 

Konkurs Filotimo: “Forget-me- nauczyciele języka 

angielskiego 
Listopad 2022 
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not". 

Konkurs kulturowy z języka 

angielskiego. (plakat o tematyce 

kulturowej). 

Nauczyciele jezyka 

angielskiego Listopad 2022 

Konkurs wiedzy na temat św. 

Marcina  

Anna Buchała-

Basiaga,  

Agnieszka 

Czernielewska, 

Anna Skop,  

Anna Czarnota 

Listopad 2022 

Konkurs  “Olimpusek” Anna Czarnota Styczeń 2023/ 

Marzec 2023 

„Tongue twister battle” – konkurs 

poprawnej wymowy brytyjskiej 

Nauczyciele języka 

angielskiego 
II półrocze 

„Fotki do sportowej gablotki” – 

konkurs fotograficzny promujący 

ruch jako drogę do dobrego 

samopoczucia fizycznego i 

psychicznego 

M. Achtelik- Arndt 

E. Kaczmarczyk Marzec/kwiecień 

2023 

 

 

Organizacja i 

przygotowanie 

uczniów do 

konkursów: 

Konkurs na najpiękniejszy lampion 

adwentowy  

A.Buchała-Basiaga,  

A.Czernielewska, 

A.Skop,  

A.Czarnota 

Listopad 2022 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny " 

Kropkowy krajobraz jesienny” 

 

Magdalena Bywalec- 

Kopycka 

 

Wrzesień 2022 

„Tropiciele przyrody” – szkolny 

konkurs przyrodniczy dla kl. 4 

B. Smuda 
Marzec 2023 
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„Woda dla życia” – szkolny 

konkurs plastyczny 

B. Smuda, M. 

Chrobok, W. Tomala 
Marzec 2023 

,,Sensoryczne święta”– konkurs 

dla dzieci świetlicowych 

E. Kaczmarczyk 

K. Chrobok 
Grudzień 2022 

Szkolny konkurs wiedzy  

o wodzie 

B. Smuda, M. 

Chrobok, W. Tomala 
Marzec 2023 

„Z Ekoludkiem przez świat” – 

szkolny turniej ekologiczny dla kl. 

3 

B. Smuda 

B. Wyrwoł Marzec 2023 

„Nasza Planeta Ziemia”– szkolny 

konkurs ekologiczny dla kl. VIII 

B. Smuda 

K. Koclęga 
Kwiecień 2023 

Szkolny konkurs plastyczny: 

„Ziemia naszym domem”  

Joanna Gluch, 

Katarzyna Koclęga, 

Bożena Smuda 

22 kwietnia 2022 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny 

"Lwiątko" 

J. Gluch  
28 marca 2022 

Wojewódzki konkurs  chemiczny: 

„Duety Chemiczne” 

J. Gluch 
24 marca 2022r. 

Konkursy biblijne  

dla uczniów klas 4-5 i 6-8 

 Katecheci Październik/Listopad 

2022 

Konkurs plastyczny "Obrazy z 

życia Ks. Jana Machy" 

M. Folkiert Październik – 

Listopad 2021 

Konkurs kaligraficzny dla klas 1-2 

“Złota stalówka 

J. Ścierska 

B. Ryszka 

I. Kisała 

Luty 2023 

„W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje 

wszechświat” – projekt edukacyjny „Uniwersytet 

Dzieci” 

B. Ryszka 
Wrzesień 2022- maj 

2023 
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Zajęcia w Bibliotece Miejskiej w Lędzinach  

 

Bibliotekarze, 

nauczyciele ed. 

wczesnoszkolnej   

 Rok szkolny 

 

Zorganizowanie raz w tygodniu zajęć ,,Świetlicowe 

czytanie” - tworzenie prac plastycznych do 

przeczytanych utworów. 

Wychowawcy 

 świetlicy  

 

Rok Szkolny 

Świetlicowe 

konkursy 

,,Jesienne drzewo” 

,,Portret Nauczyciela”,  

,,Mój Mikołaj” 

-,, Bożonarodzeniowa  

Kartka świąteczna”  

,,Kolędujmy wszyscy wraz” 

- „Zimowy pejzaż”, 

-”Walentynka” 

- „Sukienka Pani Wiosny” 

- ,,Portret mojej mamy” 

Wychowawcy 

świetlicy 

 Rok szkolny  

Realizacja projektu ERASMUS+ pod hasłem „Bądź 

kreatywny, bądź innowacyjny” - promujący i 

rozwijający umiejętności i kompetencje w dziedzinie 

innowacyjnych technologii komputerowych. Projekt 

ma na celu zachęcenie uczniów do kreatywnego i 

innowacyjnego myślenia oraz podejmowania decyzji 

do tworzenia i wdrażania własnych innowacji 

informatycznych zgodne z praktykami STEM (ang. 

Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

I.Mrzygłód, 

nauczyciele j. 

angielskiego, n. 

zaangażowani w 

projekt 

Rok szkolny 

Galeria prac własnych dzieci Wychowawcy, 

wychowawcy świetlicy 

Wrzesień 2022- Maj 

2023 
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Innowacje 

pedagogiczne 

“Znam angielski śpiewająco” A. Skop Wrzesień 2022-Maj 

2023 

"Edukacja prawna"  W. Tomala Wrzesień 2022-Maj 

2023 

“Nauczanie poprzez śpiewanie” Anna Czarnota  Październik 2022 -  

maj 2023 

“Niemiecki w pięć minut”. Anna Buchała-Basiaga 

Agnieszka 

Czernielewska 

Wrzesień 2022- Maj 

2023 

Zajęcia pozalekcyjne  (zgodnie z listą zajęć) Rok szkolny 

5. Wspomaganie 

w radzeniu sobie z 

trudnościami, 

własnymi 

niedoskonałościa

mi 

6.Wspieranie 

ucznia o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

7. Stwarzanie 

warunków do 

osiągnięcia 

sukcesu, 

Rozmowy indywidualne z wychowawcą, 

nauczycielami uczącymi, pedagogiem. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

pedagog specjalny 

Specjaliści 

prowadzący 

zajęcia korekcyjno –

 kompensacyjne, 

logopedyczne  

  

nauczyciele 

współorganizujący 

 kształcenie integracyj

ne 

danych zespołach klas

owych  

Rok szkolny 

Konsultacje z pedagogiem . 

Zajęcia wyrównawcze 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogiczna, 

realizacja przyznanych zadań 

Uwzględnienie specjalnych potrzeb uczniów podczas 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjść, 

wycieczek.  

 Udział w Projekcie "Lepsza Szkoła" klasy IV - VIII  Nauczyciele 

matematyki - osoby 

Rok szkolny  
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wspomagania w 

sytuacjach 

problemowych, 

kształtowanie 

poczucia 

przynależności i 

pozytywnych 

postaw wobec 

obowiązków 

szkolnych. 

odpowiedzialne za 

projekt.  

Nauczyciele języka 

polskiego – osoby 

realizujące projekt.  

Projekt edukacyjny Mistrzowie planowania. Jak 

zrealizować pomysł? 
W. Tomala 

wrzesień 2022- 

czerwiec 2023 

8. Monitorowanie 

nasilenia 

nieusprawiedliwio

nej absencji.  

Stały monitoring nieobecności 

nieusprawiedliwionej.  

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

pedagog specjalny  

Rok szkolny  

Współpraca z rodzicami.   

9. Współpraca z 

różnymi 

instytucjami, w 

szczególności z 

organizacjami 

pozarządowymi 

wspierającymi 

działalność szkół i 

placówek w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów dzieci 

i młodzieży.  

Współpraca z:  Poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi  

MOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym, Policją, 

SANEPID- em 

wychowawcy, 

pedagog, pedagog 

specjalny  

Rok szkolny według 

potrzeb  

10. Wspieranie 

ucznia w 

pogłębianiu 

wiedzy o 

interesujących 

zawodach. 

Poznawanie 

zawodów 

poprzez: 

Zajęcia z dworactwa zawodowego Doradca zawodowy 

W. Tomala 

Rok szkolny 

Konkurs plastyczny „Zawody 

Kobiet” 

Wychowawcy 

świetlicy 

Marzec 2023 
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Wspomaganie 

ucznia w 

rozpoznaniu 

własnych 

predyspozycji 

zawodowych.  

Konkurs Świat zawodów kl. II i III W. Tomala, M. 

Chrobok 

Luty/marzec 2023 

konkurs Mój wymarzony zawód kl. 

VII i VIII 

W. Tomala Luty/marzec 2023 

Zajęcia z doradcą zawodowym  

z PPP w Bieruniu (spotkanie w 

formie warsztatów)  dotyczące 

kształtowania drogi edukacyjno – 

zawodowej - kl. VIII. 

Doradca zawodowy 

W. Tomala 

Listopad- Grudzień 

2022 

Zajęcia z doradcą zawodowym  

z PUP w Tychach - spotkanie 

dotyczące analizy rynku pracy, 

zapotrzebowania na zawody oraz 

przedsiębiorczości kl. VII 

Doradca zawodowy 

W. Tomala 

Październik 2022 

Utworzenie oraz prowadzenie 

szkolnej tablicy zawodoznawczej 

Doradca zawodowy/ 

pedagodzy 

Rok szkolny 

Spotkanie z leśnikiem, pszczelarzem 

Wyjazd do Nadleśnictwa Katowic 

Nauczyciele klas 1-3 Cały rok szkolny  

   

Udział w wykładach 

przygotowanych przez Młodzieżowy 

Uniwersytet Prawa z siedzibą w 

Warszawie 

Doradca zawodowy 

W. Tomala 

Cały rok szkolny  

 

11. Uświadamiani

e rodzicom 

potrzeby ich 
 

Konsultacje, poradnictwo 

 

 

Pedagodzy, psycholog, 

wychowawcy, doradca 

Cały rok szkolny  
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aktywnego udziału 

w decyzjach o 

dalszej drodze 

kształcenia 

dziecka i 

motywowanie ich 

do współpracy z 

dzieckiem w 

poszukiwaniu i 

analizie - 

niezbędnych 

informacji edukac

yjno - 

zawodowych.  

 

zawodowy  

 

 

 

IV. Sfera rozwoju społecznego: budowanie prawidłowych relacji między członkami społeczności 

szkolnej.   
Cele 

szczegółowe  
Zadania  Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne  

Termin 

realizacji  

Tworzenie 

przyjaznej 

atmosfery, 

sprzyjającej 

budowaniu 

prawidłowych 

relacji między 

wszystkimi 

członkami 

społeczności 

szkolnej.   

1.Zapoznanie 

uczniów i ich 

rodziców ze 

Statutem Szkoły, 

programem profilakt

yczno - 

wychowawczym, 

procedurami 

wewnątrzszkolnymi 

i strategią działań 

wychowawczych i 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem 

szkolnym, regulaminami pracowni, WSO.  
 

Nauczyciele, wychowawcy, 

dyrekcja, specjaliści szkolni  
Wrzesień 2022  

Przedstawienie oraz omówienie harmonogramu 

działań w ramach programu wychowawczo - 

profilaktycznego.  

Dyrekcja, specjaliści 

szkolni  
Wrzesień 2022 

Konwencja o prawach dziecka.      J. Gluch, 

 E. Szczepanek, 

wychowawcy, nauczyciele, 

szkolni specjaliści  

Listopad  2021 i 

przypominanie - 

cały rok szkolny  

Gazetki poświęcone prawom i obowiązkom ucznia.  

Filmy edukacyjne dotyczące praw i obowiązków 

dziecka.  
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zapobiegawczych.  

  

2.Uświadamianie 

praw i obowiązków 

uczniów oraz 

rodziców w szkole, 

życiu rodzinnym i w 

społeczeństwie.  

 

 

3. Organizowanie 

sytuacji 

wychowawczych 

sprzyjających 

integracji 

społeczności 

szkolnej i 

wzmocnieniu 

poczucia 

bezpieczeństwa w 

klasie w szkole oraz 

społeczności 

lokalnej.    

Zapoznanie z WSO, statutem szkoły oraz 

regulaminami pracowni.   

Wychowawcy, nauczyciele, 

szkolni specjaliści  

Wrzesień  2022 i 

przypominanie - 

cały rok szkolny  

Wspólne organizowanie uroczystości, imprez, 

spotkań uwzględniających tradycje i obrzędowość 

szkoły oraz społeczności lokalnej:  

 Pasowanie na ucznia klasy I  

 Akcje charytatywne  

 Dzień Chłopaka  

 Wigilie klasowe  

 Spotkania wigilijne  

 Spotkanie z Mikołajem dla klas I – III 

 11 listopada 

 Święto Konstytucji 3- go Maja 

 Wyjścia, wycieczki i wyjazdy klasowe 

Osoby odpowiedzialne za  

poszczególne  

projekty, wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

"Kartki od serca" - wykonanie kartek metodą 

scrapbookingu dla Seniorów z Domu Seniora w 

Lędzinach oraz Podopiecznych "Caritasu" w 

Lędzinach 

B.Ryszka Grudzień 2022 

Warsztaty plastyczne w Domu Seniora w Lędzinach 

-  

B.Ryszka Marzec 2023 

Działalność samorządu uczniowskiego, wybory do 

samorządu.  

J. Gluch,  

K. Kupczyk,  

Rok szkolny 

SZKOLNY MIĘDZYKLASOWY KONKURS 

„KLASA Z ZASADAMI” 

Rada Rodziców, 

Wychowawcy, dyrekcja, 

szkolni specjaliści 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 

4. Udzielanie 

pomocy  psychologi

czno - pedagogicznej 

uczniom 

przejawiającym 

różnego rodzaju 

trudności, w 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, uczniów - 

indywidualne rozmowy w gabinecie pedagoga/ 

logopedy.  

Szkolni specjaliści, 

wychowawcy, nauczyciele 
Rok szkolny  

Organizacja pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej  

Szkolni specjaliści, 

wychowawcy, nauczyciele 
Rok szkolny  
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szczególności 

uczniom klas 

pierwszych i 

uczniom 

posiadającym 

orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego.  
 
W tym wsparcie 

dzieci z rodzin z 

Ukrainy 

 

5. Inicjowane i 

rozwijanie 

współpracy z 

rodzicami - 

aktywizowanie 

rodziców  

Festyn Rodzinny Cała społeczność szkoły Maj/Czerwiec 

2023 

 Dzień Rodziny  

 

M. Chrobok 

W. Tomala 

M. Bywalec- Kopycka 

 (I-III) 

 

Maj 2023 

 

 

Prowadzenie Strony internetowej Szkoły oraz 

szkolnego profilu na Facebook. 

P. Czerniak 

E. Szczepanek 

Cały rok szkony 

 

 
 

V. SFERRA ROZWOJU DUCHOWA (WARTOŚCI SPOŁECZNE): WYCHOWANIE 

PATRIOTYCZNE I REGIONALNE - UKSZTAŁTOWANIE POSTAW PATROTYCZNYCH 
Cele Zadania  Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne  Termin realizacji  
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szczegółowe  

Rozpowszechnia

nie wiedzy o 

historii i kulturze 

własnego 

regionu i kraju. 

Rozwijanie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej i 

więzi z 

tradycjami 

narodowymi.  

1.Wzbogacanie wiedzy o 

regionie i kraju.  

Rozpowszechnianie wiedzy o historii i 

kulturze własnego regionu i kraju. 

Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i 

więzi z tradycjami narodowymi: gazetki 

tematyczne, pogadanki z uczniami związane 

z tematyką poczucia tożsamości narodowej - 

regionalnej.  

Wychowawcy, nauczyciele historii i 

języka polskiego  

 

Rok szkolny  

  

Bieg Flagi Bielec A. - nauczyciele wychowania 

fizycznego 
Maj 2023 

Poznawanie krajobrazu Polski i regionu 

podczas spacerów edukacyjnych, poznawanie 

zabytków i herbu Lędzin. Wykonanie 

gazetek i albumu o Lędzinach. 

 

Projekt edukacyjny Znam moje miasto 

Lędziny 

Wychowawcy,  

wychowawcy świetlicy  

 

 

K. Adamczyk, B. Wyrwoł, Smuda 

Klasy I-III   

Rok szkolny 

Listopad 2022 

 

Październik 2022 

2.Zaznajamianie z 

tradycjami, historią i 

kulturą narodową. 

Poszerzanie zdolności 

rozumienia ciągłości 

rozwoju kultury 

narodowej i jego 

historycznych 

kontekstów, 

dostrzegania w historii i 

kulturze korzeni 

tożsamości narodowej.  

Nauka hymnu państwowego.  

 Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy klas I - VIII, 

wychowawcy edukacji 

wczesnoszkolnej.  

Nauczyciele historii 

  Rok szkolny  

Nauka hymnu szkoły.  

Podejmowanie tematyki narodowej Lędzin w 

ramach realizacji podstawy programowej.   

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

Nauczyciele przedmiotowi/ 

wychowawcy 

 

 Listopad 2022  
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 Święto Konstytucji 3 Maja 
 

Nauczyciele przedmiotowi/ 

wychowawcy 
Maj 2022 

 Opieka nad Obeliskiem ku czci 

pomordowanych więźniów obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu 

(znajdującym się w sąsiedztwie Szkoły) 

K. Kupczyk, S. Antolak z klasami Cały rok szkolny 

3.Nawiązanie 

współpracy z lokalnymi 

instytucjami kultury.  

Zajęcia świetlicowe nt.:  

 poznania historii miasta Lędziny, jego 

zabytków  

 położenia na mapie Polski oraz 

ciekawych miejsc  

 wykonanie albumu o Lędzinach  

 zapoznanie z kulturą Śląska - 

słuchanie i śpiewanie muzyki regionalnej  

 poznanie miast sąsiadujących z 

Lędzinami  

wychowawcy świetlicy   

5.Wpajanie szacunku 

wobec symboli i 

tradycji narodowych.  Listopad 2022 

6.Przybliżenie sylwetki 

patrona szkoły.  

Podczas zajęć dydaktycznych i zajęć z 

wychowawcą 

Zapoznanie z patronem naszej szkoły 

podczas zajęć świetlicowych. Wykonanie 

gazetki orz wspólne śpiewanie hymnu 

szkoły. 

 

Święto Patrona Szkoły  

nauczyciele historii, języka polskiego, 

wychowawcy,   

wychowawcy świetlicy 

Październik 2022 

 

   

VI. SFERA ROZWOJU DUCHOWA (WARTOŚCI POZNAWCZE): WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

- UKSZTAŁTOWANIE POSTAW I NAWYKÓW PROEKOLOGICZNYCH  

Cele 

szczegółowe  
Zadania  Formy realizacji   Osoby odpowiedzialne  Termin realizacji  

 1.Propagowanie wiedzy Segregacja odpadów w klasie, w domu,   
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Uświadomienie 

zagrożeń 

cywilizacyjnych 

dla człowieka i 

przyrody oraz 

uczenie szacunku 

dla środowiska 

przyrodniczego  

dotyczącej środowiska 

przyrodniczego.   

 

2.Propagowanie postaw 

proekologicznych, oraz 

postaw 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

Zbieranie zakrętek i makulatury.  

Wychowawcy, wychowawcy 

świetlicy  

 

 

 

Rok szkolny 
Czytanie książek i wierszy o tematyce 

przyrodniczej i ekologicznej.  

Zbieranie różnych materiałów i odpadów do 

powtórnej przeróbki i wykorzystanie ich do 

zajęć. 

Udział w akcjach ekologicznych, takich jak: :   

Światowy Dzień Zwierząt Wychowawcy/ nauczyciele Październik 2022 

Dzień Drzewa Wychowawcy/ nauczyciele II półrocze 

Sprzątanie Świata Wychowawcy/ nauczyciele Wrzesień 2022 

Dzień Pustej Klasy – międzynarodowe święto 

edukacji na Świerzym powietrzu Wychowawcy/ nauczyciele 17 czerwca 2023 

 Światowy Dzień Wody B. Smuda, W. Tomala, M. 

Chrobok, wychowawcy 
Marzec 2023 

Konkurs plastyczno- ekologiczny “Krajobraz 

doświadczam w pełni” 

 S. Wituła- Jedlińska,  

B. Smuda 

  Październik 2022 

 

 

Organizowanie zabaw i gier o tematyce 

ekologicznej.  

Wychowawcy, wychowawcy  

świetlicy  
Rok szkolny  

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-

ciekawostki przyrodnicze z gazetek i książek.  

Zorganizowanie kącika przyrodniczego oraz 

konkursów przyrodniczych.  

 

VII. SFERA ROZWOJU DUCHOWA: WYCHOWANIE CZYTELNICZO - MEDIALNE 

Cele 

szczegółowe  
Zadania  Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne  Termin realizacji  

Propagowanie 

czytelnictwa 

wśród uczniów, 

1.Rozwijanie i 

utrwalanie 

zainteresowań 

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. 1 + 

występ artystyczny 
Bibliotekarze, B. Ryszka Grudzień/styczeń 

Prowadzenie zajęć w bibliotece dla uczniów Bibliotekarze Rok szkolny 
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rodziców, 

nauczycieli.  

czytelniczych, 

teatralnych, filmowych, 

kulturowych.  

 

2.Ćwiczenie 

umiejętności 

świadomego korzystania 

z różnych źródeł 

informacji oraz środków 

masowej komunikacji 

(telewizji, media, 

prasy, komputerów, itp.)  

klas IV - VIII  

Tydzień papieski   Katecheci  Październik  2022 

Dzień książki i praw autorskich  Bibliotekarze  Kwiecień 2023 

Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach 

- źródłach elektronicznych, a także w 

tradycyjnych encyklopediach. Książkach 

popularnonaukowych i czasopismach, i 

sporządzanie notatek  

Bibliotekarze  

Rok szkolny 

 

Konkurs na zakładkę do książki 

Edyta Kaczmarczyk, Barbara 

Kowalska, bibliotekarze 

 

Wrzesień/październik 

2022   

Miesiąc Bibliotek Szkolnych  Bibliotekarze  

 
Październik 2022 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia  Bibliotekarze  

świetlica 

Listopad 2022 

Andrzejkowe wróżby w bibliotece szkolnej  Bibliotekarze  Listopad 2022 

Organizowanie spotkań autorskich przy 

współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną  

Bibliotekarze  Rok szkolny 

Wystawa Jan Paweł II   Bibliotekarze  Rok szkolny 

Zorganizowanie zajęć w Przedszkolu nr 3 w 

Lędzinach pt. Dzień głośnego czytania 
Bibliotekarze  

Wrzesień 2022 

Udział w akcji: Narodowe czytanie Bibliotekarze  Październik 2022 

 

Akcja „Podaruj książce nowe życie”. Kiermasz 

używanych książek. 

E. Kaczmarczyk M. Basiaga       

B. Kowalska, J. Zawada - 

Kapica 

Listopad- grudzień 

2022 

Współpraca ze świetlicą szkolną:  

 Zapraszanie dzieci ze świetlicy do biblioteki, 

organizowanie im gier i zabaw czytelniczych  

Bibliotekarze/ wychowawcy 

świetlicy  

Rok szkolny 

Głośne czytanie książek dzieciom 

przebywającym w świetlicy. 

Wychowawcy świetlicy  Rok szkolny 
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