
Zespół Szkół w Turośni Kościelnej 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Cel ogólny: Wspieranie uczniów w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich, 

uczenie szacunku do siebie i do innych. 

Cel szczegółowy: Uczniowie stosują asertywne komunikaty częściej niż 

dotychczasowe zachowania agresywne i korzystają z nich efektywnie w 

większości sytuacji konfliktowych. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące 

w realizacji 

zadania 

Przypominanie o zasadach dobrego wychowania. wychowawcy Do końca 

września 

I - VI 

Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków 

człowieka, dziecka, ucznia. 

wychowawcy Do końca 
września 

I-VI 

Na lekcjach wychowawczych ćwiczenie pozytywnych 

zachowań asertywnych: przekazywanie wartości 

(człowiek, jego zdrowie, godność) 

wychowawcy Do końca 

listopada 

I-VI 

Udział szkoły w programie Bezpieczna + „Bez złości 

mamy więcej radości”. 

Pedagog 

wychowawcy 

Październik - 

grudzień 

I-VI 

Na lekcjach wychowawczych ćwiczenie pozytywnych 

zachowań asertywnych: przekazywanie norm (należy 

chronić każdego człowieka, nie wolno go niszczyć, bić, 

dokuczać mu) 

wychowawcy Do końca 

stycznia 

I-VI 

Na lekcjach wychowawczych ćwiczenie pozytywnych 

zachowań asertywnych: budowanie empatii (jak się czuje 

dziecko, z którego ktoś szydzi z powodu jego wyglądu, 

jak ty byś się czuł, gdybyś znalazł się na jego miejscu) 

wychowawcy Do końca 

kwietnia 

I-VI 

Zwracanie uwagi każdorazowo na niestosowne 

zachowanie uczniów, regularne wpisywanie uwag. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

I-VI 

Lekcje „Wychowania do życia w rodzinie” poświęcone 

rozbudzaniu wrażliwości na drugiego człowieka.  

Nauczyciel Wdż Wg. 
Rozkładu 

materiału 

nauczania 

V-VI 

Lekcje religii poświęcone rozbudzaniu wrażliwości na 

drugiego człowieka. 

Nauczyciel religii Wg. 

Rozkładu 

materiału 
nauczania 

I-VI 

Odwoływanie się do autorytetów, literatury, filmu,  

sytuacji życia  codziennego na lekcjach przedmiotowych 

Nauczyciel j. 

polskiego 

Wg. 

Rozkładu 

materiału 
nauczania 

I-VI 

Lekcje wychowawcze na temat kultury osobistej i kultury 

języka. 

wychowawcy Wg. Planu 

tematów 
godzin 

wychowawcz

ych 

I-VI 

Rozmowy wychowawcze indywidualne z uczniami - 

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

I-VI 

Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność językową 

oraz na zwroty grzecznościowe. 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
szkolny 

I-VI 

Dostrzeganie i nagradzanie najdrobniejszych przejawów 

właściwego zachowania 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
szkolny 

I-VI 



Lekcje wychowawcze kształtujące postawy tolerancji 

wobec odmienności kulturowej, rasowej, religijnej, 

odmienności poglądów. 

wychowawcy Wg. Planu 

tematów 

godzin 

wychowawcz
ych 

I-VI 

Pogłębianie wiedzy o kulturze i historii innych państw  

na lekcjach przedmiotowych. 

Nauczyciele j. 

angielskiego 

Wg. 

Rozkładu 
materiału 

nauczania 

I-VI 

Realizacja programu profilaktycznego „Przyjaciele 

Zippiego” w klasie II a 

p.B. Bołdak, p. K. 

Sienkiewicz 

Październik – 

czerwiec  

II a 

Wprowadzenie pilotażowo w klasie Vi VI żetonowego 

systemu za stosowanie wulgaryzmów.  

Wychowawcy 

klas 

Październik  - 

listopad 

V i VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

Wychowawcy, 

nauczyciel j. 
polskiego, j. 

angielskiego, 

religii, Wdż 

Do końca 

czerwca 

- 

 

 

Cel ogólny: Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości. 

Cel  szczegółowy: Nauczyciele przeprowadzą godziny wychowawcze w oparciu o 

ustaloną listę wartości. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące w 

realizacji zadania 

Opracowanie tematów zajęć 

wychowawczych - wspólne tematy godzin 

wychowawczych na poszczególne 

miesiące. 

wychowawcy Do końca września I-VI 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych u 

oparciu o ustaloną listę wartości. 

wychowawcy Do końca r. szk. I-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

wychowawcy Do końca czerwca 

2017 

I-VI 

 

 

Cel ogólny: Kształtowanie świadomości do przynależności społecznej, do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. 

Cel szczegółowy: Uczniowie będą kultywować tradycje europejskie, narodowe, 

religijne, rodzinne, szkolne. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczą

ce w 

realizacji 

zadania 

Przygotowanie kalendarza imprez szkolnych. p. D. Poślada Do 16 

września 

- 

Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej. Opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego 

październik I-VI 

Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy Nauczyciele 

nauczania 

zintegrowanego, 
nauczyciel przyrody 

Wg. rozkładu 

materiału 

nauczania 

I-VI 

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły – Stanisława Staszica 

– konkurs  

wychowawcy Wg. Planu 

tematów 

godzin 
wychowawcz

ych 

IV-VI 

Organizowanie apeli, akademii wg kalendarza imprez Nauczyciele Cały rok  



szkolnych  (załącznik ) organizujący wg. 

Kalendarza imprez 

szkolnych  

szkolny 

Zachęcanie uczniów do zbierania pamiątek rodzinnych, 

poszukiwania własnych korzeni. 

Nauczyciele 
nauczania 

zintegrowanego, 

nauczyciel historii 

Wg. rozkładu 
materiału 

nauczania 

I-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

Nauczyciele 
wskazani j.w. 

Do końca 
czerwca 

- 

 

 

Cel ogólny: Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą, 

zadbanie o to aby każdy uczeń odróżniał dobro od zła. 

Cel szczegółowy: Uczniowie będą wrażliwi na problemy środowiska naturalnego 

oraz będą dostrzegać zachodzące w nim zmiany. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące w 

realizacji zadania 

Uświadomienie uczniom wpływu codziennych 

czynności i zachowań ( w domu , w szkole, w 

miejscu pracy i zabawy) na stan środowiska 

naturalnego. 

Nauczyciel przyrody, 

Nauczyciele nauczania 
zintegrowanego 

Wg. rozkładu 

materiału 
nauczania 

I-III 

IV-VI 

Wskazywanie na związek pomiędzy stylem życia  

a wyczerpaniem się zasobów naturalnych. 

Nauczyciel przyrody, 

Nauczyciele nauczania 
zintegrowanego 

Wg. rozkładu 

materiału 
nauczania 

I-III 

IV-VI 

Zapoznanie z zasadami zachowania w parku, lesie. Nauczyciel przyrody, 

Nauczyciele nauczania 

zintegrowanego 

Wg. rozkładu 

materiału 

nauczania 

I-III 

IV-VI 

Podjęcie akcji związanej z dokarmianiem 

zwierząt” 

Nauczyciele nauczania 

zintegrowanego 

Wg. rozkładu 

materiału 

nauczania 

0-III 

Dostarczenie wiedzy na temat sposobów 

przeciwdziałania degradacji środowiska 

Nauczyciel przyrody, 

Nauczyciele nauczania 

zintegrowanego 

Wg. rozkładu 

materiału 

nauczania 

I-III 

IV-VI 

Wskazywanie miejsc w najbliższym otoczeniu, w 

których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany 

pod wpływem działalności człowieka. 

Nauczyciel przyrody Wg. rozkładu 
materiału 

nauczania 

IV-VI 

Uświadamianie pozytywnego i negatywnego 

wpływu środowiska na zdrowie człowieka 

Nauczyciel przyrody Wg. rozkładu 
materiału 

nauczania 

IV-VI 

Udział uczniów w konkursach i warsztatach 

ekologicznych. 

Nauczyciel przyrody  IV-VI 

Organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi Nauczyciel przyrody kwiecień IV-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

Nauczyciele wskazani 

j.w 

Do końca 

czerwca 

- 

 

 

Cel ogólny: Wspieranie uczniów w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich, 

uczenie szacunku do siebie i do innych. 

Cel szczegółowy: Zapewnienie bezpieczeństwa w szatni. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące w 

realizacji zadania 

Ustalenie dyżurów nauczycielskich w szatni p. Bernarda 
Leszczyńska 

wrzesień - 

Sprowadzanie przez nauczyciela klas do szatni 

po skończonych zajęciach. 

Nauczyciele kończący 

zajęcia w danej klasie 
wg. planu lekcji 

Cały rok szkolny I-VI 



Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania 

w szatni. 

wychowawcy wrzesień I-VI 

Stworzenie regulaminu przebywania uczniów 

w szatni 

Opiekunowie 
samorządów 

wrzesień I-VI 

Przypomnienie nauczycielom procedur 

postępowania w sytuacjach zagrożenia tj 

zachowania agresywne ucznia, kradzież, 

przynoszenie niebezpiecznych narzędzi 

naruszanie godności. 

pedagog wrzesień - 

Zapoznanie rodziców z zasadami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. 

 wychowawcy wrzesień I-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

Nauczyciele wskazani 

j.w 

Do końca czerwca  

 

 

Cel ogólny: Stworzenie szans na aktywny udział w życiu grupy i społeczeństwa. 

Cel szczegółowy: Uczniowie będą współuczestniczyć w tworzeniu strony 

internetowej szkoły. 

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące w 

realizacji zadania 

Przekazanie informacji dzieciom o możliwości 

współuczestniczenia w tworzeniu strony 

internetowej szkoły  

Opiekun strony 

internetowej 

szkoły i 

Wychowawcy 

klas  

wrzesień I-VI 

Zachęcanie uczniów do pisania sprawozdań z 

wydarzeń odbywających się z ich udziałem 

Nauczyciele 

organizujący 

imprezy, 

spotkania, 

akcje itp. 

Cały rok 

szklony 

I-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

Pedagog  Do końca 
czerwca 

 

 

 

Cel ogólny: Stworzenie szans na aktywny udział w życiu grupy i społeczeństwa. 

Cel szczegółowy: Nauczyciele zaplanują zajęcia i wyjazdy integracyjne.  

 
Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Terminy Klasy 

uczestniczące w 

realizacji zadania 

Opracowanie harmonogramu  zajęć i 

wyjazdów integracyjnych 

wychowawcy Do końca 

października 

I-VI 

Organizacja zajęć i wyjazdów 

integracyjnych 

wychowawcy Do końca r. szk. I-VI 

Opracowanie realizacji z zadania 

 

wychowawcy Do końca czerwca 

2016 

I-VI 

 

 

 

 



Załącznik: 

Kalendarz apeli i ważnych wydarzeń szkolnych 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej 

w roku szkolnym 2016/2017 
 

Lp Temat apelu, uroczystości  lub wydarzenia 

 

Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 wrzesień dyrektor szkoły 

wychowawcy klas I-VI 

2. Ślubowanie uczniów klasy I 

 

październik p.Danuta Dryl 

3. Święto Edukacji Narodowej  

 

październik p.Dorota Dudzińska 

 

4. 
II Gminny Konkurs Plastyczny dla klas I-III 

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie – część 

artystyczna 

październik/lis

topad 

p.Dorota Poślada 

5. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
- akademia 

listopad p.Dorota Rygorczuk 

p.M. Hrechorowicz 

6. Andrzejki listopad 

 

wychowawcy 

klas I-VI 

7. 

 
Gminny Festiwal Piłki Ręcznej grudzień p.Joanna Strzałkowska 

8. 

 
„Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?”-apel styczeń p.Barbara Komenda 

9. Spotkanie opłatkowe ,  „Jasełka” 

 

grudzień p.Konrad Zdzieszyński 

p.M. Hrechorowicz 

10. Choinka noworoczna – bal karnawałowy styczeń wychowawcy 

klas I-III oraz IV-VI 

11. 

 
Dzień Babci i Dziadka styczeń wychowawcy 

klas I-III 

12. Walentynki 

 

luty wychowawcy 

klas I-VI 

13. Szkolny Tydzień Profilaktyki „Sukces” marzec p. B. Bołdak 

14. „Dzień Kobiet” marzec 

 

wychowawcy klas 

15. 

 
„Dzień Wiosny”  marzec p.B. Komenda, 

p.K.Sienkiewicz p.M. 

Hrechorowicz 

16. Dzień Otwarty Szkoły marzec 

 

p.B. Komenda, 

p.K.Sienkiewicz p.M. 

Hrechorowicz 

17. 

 
Szkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym 

marzec 

 

p.Bogusław Ruła 

18. 

 
Święto Matematyki marzec/kwieci

eń 

p.Marek Łukaszuk 

19. 

 
Olimpijka Szkolna marzec/kwieci

eń 

p.Joanna Strzałkowska 

20. Światowy Dzień Ziemi – Sprzątanie Ziemi kwiecień 

 

wychowawcy kl. I-VI 

opiekunowie SU i MSU 

21. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  - 

akademia 

 

maj p.Aneta Zdrodowska 

p.M. Hrechorowicz 



22. 

 
Szczypiorniak na Orlikach – turniej piłki ręcznej maj p.Joanna Strzałkowska 

23. „Stanisław Staszic – nasz patron” – akademia kwiecień/ 

maj 

p.M.Andrejczuk 

24. 

 
Dzień Mamy , Dzień Rodziny maj wychowawcy 

klas I-III 

25. „Dzień Dziecka” czerwiec 

 

wychowawcy 

klas I-VI 

26. Memoriał im. Mariana Łupińskiego – zawody 

sportowe 

czerwiec p.Joanna Strzałkowska 

 

27. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 czerwiec dyrektor szkoły 

wychowawca klasy VI 

 

 


