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Obszar działania Cele szczegółowe Zadania do realizacji 
Termin 

Odpowiedzi
alni 

1. Bezpieczeństwo 
oraz profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 

Analiza i ocena potrzeb w zakresie 
zapobiegania zachowaniom 
negatywnym, ocena stanu 
bezpieczeństwa 
 

Monitorowanie poziomu agresji szkolnej i poznanie 
innych czynników ryzyka uczniów. 
Przeprowadzenie ankiet, rozmów wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców, obserwacja uczniów, 
wywiady środowiskowe, rozmowy z rodzicami                       
i uczniami, współpraca z placówkami wspierającymi 
proces wychowania. 
 

cały rok szk. 
wychowawcy 
specjaliści 
szkolni 
higienistka              
p. Barzan 

Zapobieganie (zauważanie, reagowanie 
i przeciwdziałanie) zachowaniom 
agresywnym wśród dzieci 
Uświadamianie skutków i konsekwencji 
prawnych stosowania cyberprzemocy 

Wypracowanie w klasach własnego kodeksu 
zachowań. Jednolite współdziałanie całej 
społeczności szkolnej przeciwko agresji i przemocy. 
Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw. 
Stały kontakt z rodzicami 
Lekcje wychowawcze 
Pogadanki z pedagogiem i psychologiem 
Uczestnictwo dzieci w warsztatach dot. przemocy i 
korzystania z urządzeń multimedialnych. 
Pogadanki z policją - zespołem ds. profilaktyki 

Cały rok 
Wszyscy 
pracownicy 
szkoły, rada 
uczniów 
Instytucje 
zewnętrzne 

Profilaktyka wirusa SARS CoV - 19 Zmodyfikowanie procedury bezpieczeństwa na 
czas stanu epidemicznego. 
Dostosowanie pomieszczeń szkolnych, korytarzy i 
systemu pracy do wytycznych sanepidu oraz 
organu prowadzącego. 
Zapoznanie uczniów o ich rodziców/opiekunów 
prawnych z nowym funkcjonowaniem szkoły, 
zasadami poruszania się w przestrzeni szkolnej 
oraz korzystania z poszczególnych pomieszczeń. 
Zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie 
przez uczniów i osoby postronne procedur i 
regulaminów poszczególnych pomieszczeń 

Wrzesień i 
cały rok 
szkolny 
Wszyscy 
pracownicy 
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szkolnych. 

Profilaktyka zagrożeń wynikających z 
korzystania  z komputera, telefonu, 
Internetu i multimediów 

Pedagogizacja rodziców z udziałem specjalistów                 
z Poradni P-P oraz przedstawicieli policji i innych 
instytucji 
Pogadanki ze specjalistą z PPP w poszczególnych 
klasach 
Działania interwencyjne pedagoga i psychologa 
Lekcje wychowawcze 

Cały rok 
Wszyscy 
pracownicy 
oraz 
instytucje 
zewnętrzne 

Prowadzenie szeroko rozumianej 
profilaktyki dot. dopalaczy, papierosów i 
e-papierosów oraz alkoholu 

Szkolenia i pogadanki dla nauczycieli i rodziców. 
Przypomnienie pracownikom szkoły procedur 
postępowania w przypadku zagrożenia dzieci 
przestępczością lub demoralizacją 
Lekcje wychowawcze. 
Pogadanki edukacyjne pedagoga i psychologa 

cały rok 
Pedagog, 
wychowawcy 
nauczyciele, 
specjaliści. 

Profilaktyka samobójstw Prelekcja dla rodziców z dziedziny depresji                        
i wczesnych sygnałów ostrzegawczych, w trakcie 
zebrań z rodzicami (wg potrzeb) 
Monitorowanie sytuacji uczniów   w szkole, 
reagowanie na wszelkie objawy i sygnały 
świadczące o zagrożeniu samookaleczaniem,  
stanami depresyjnymi, próbami samobójczymi – 
współpraca z higienistką szkolną 

Pedagog, 
wychowawcy 
nauczyciele, 
higienistka 
szkolna, 
rodzice, 
psycholog 

 Rozwijanie umiejętności bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym 

Spotkania najmłodszych klas z dzielnicowym 
Pogadanki profilaktyczne w klasach 
Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową 

Policja, 
wychowawcy
, nauczyciel 
techniki 

Poprawa komunikacji pomiędzy 
uczniami, nauczycielami oraz rodzicami 

Praca z dziennikiem elektronicznym: wiadomości 
mailowe, kontrola frekwencji ocen, przedmiotów 
zagrożonych oceną niedostateczną. 
Indywidualne konsultacje dla nauczycieli, rodziców                    
i uczniów, mediacje itp. 
Poprawa komunikacji pomiędzy uczniami, 
nauczycielami oraz rodzicami 

cały rok  
 
wychowawcy 
pedagog, 
naucz. religii 
i WOS-u 
samorząd 
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Funkcjonowanie i uaktualnianie fanpaga szkoły na 
facebook oraz strony internetowej szkoły. 
Korzystanie z platformy Teams, celem 
przekazywania ważnych informacji lub spotkań 
online z rodzicami w późniejszych godzinach, a a 
także przeprowadzanie badań ankietowych. 

uczniowski 
administrator
zy 

Świetlica szkolna Opieka i wychowanie dzieci przed i/lub po 
zajęciach lekcyjnych. 
Rozwijanie umiejętności kreatywnego spędzania 
czasu wolnego. 

Cały rok 
 
Wychowawc
a świetlicy 

Kształtowanie umiejętności zachowania 
się w sytuacji zagrożenia oraz 
sytuacjach kryzysowych 

Lekcje dot. zasad udzielania pierwszej pomocy                  
z udziałem oddziału ratunkowego,  
Organizowanie próbnych alarmów z udziałem 
straży pożarnej lub policji. 
Pogadanki dla uczniów z przedstawicielami straży 
pożarnej  i policji 

Zgodnie z 
kalendarzem 
Higienistka 
szkolna, 
nauczyciele 
wos, 
wychowawcy 

Przygotowanie nauczycieli do udzielania 
pierwszej pomocy oraz podejmowania 
działań w sytuacjach kryzysowych. 

Cykliczne szkolenia dla nauczycieli z metod i form 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. 
Szkolenia nauczycieli  dot. przeprowadzenia 
procedur na wypadek pożaru, ataku 
terrorystycznego oraz innych sytuacji kryzysowych. 

Dyrektor wg 
kalendarza 
szkoleń 

2.Relacje – 
kształtowanie 
postaw 
społecznych 

Wdrażanie uczniów do właściwego 
traktowania obowiązków szkolnych. 

Systematyczne monitorowanie realizacji obowiązku 
szkolnego. 
Współpraca z placówkami wspierającymi proces 
wychowania. 
Pisemne lub osobiste informowanie rodziców lub 
opiekunów o wagarach dzieci (postępowanie 
zgodne z procedurą opracowaną w naszej szkole, 
upomnienia, postępowanie administracyjne).  
Rozmowy terapeutyczne z uczniami, rodzicami                    
i kuratorami 

cały rok 
 
 
nauczyciele 
przedmiotu 
pedagog 
wychowawcy 



 

14 
 

Kształtowanie postaw partnerskich Wzmacnianie więzi międzyludzkich w grupie 
rówieśniczej, integracja zespołów klasowych. 
Włączanie młodzieży w organizację konkursów, 
imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych. 
Rozwój empatii poprzez propagowanie wolontariatu 
na rzecz hospicjum, schronisk dla zwierząt, domu 
dziecka, WOŚP itp.  
Reagowanie na przemoc rówieśniczą – zachęcanie 
młodzieży do asertywnego zachowania w szkole                
i poza nią. 

Cały rok 
 
Wychowawc
y nauczyciele 
pedagog, 
specjaliści 
szkolni,samo
rząd 
uczniowski 

Kształtowanie szacunku wobec uczniów 
innej narodowości 

Lekcje wychowawcze, integracje zespołów 
klasowych pogadanki w klasach dot. kultury 
danego kraju, wyświetlanie filmów tematycznych, 
organizowanie konkursów i uroczystości szkolnych 
(np. dzień europejski). 
Zapoznanie uczniów z kultura ukraińską (np. 
zwyczaje, tradycje świąteczne, święta narodowe) 

Wychowawcy
, nauczyciele 
uczący 
Cały rok 
szkolny 

Profilaktyka wykluczenia Zadbanie o integrację uczniów ukraińskich z 
polskimi uczniami, 
 
Przybliżenie uczniom ograniczeń wynikających z 
określonych niepełnosprawności. 
Pogadanki z przedstawicielami różnych instytucji 
lub osobami niepełnosprawnymi. 
Uwrażliwienie na pomoc osobom 
niepełnosprawnym. 

Cały rok 
specjaliści 
szkolni 
wychowawcy
, 
przedstawici
ele instytucji 

Wychowanie do wartości patriotycznych Profilaktyka symboli nazistowskich (rysowanie 
swastyk oraz innych symboli nazistowskich. 
Wyjaśnianie znaczeń symboli narodowych                         
i nienadużywanie  ich w życiu codziennym (min. 
zwracanie uwagi na nadruku na koszulkach, 
szanowanie symboli narodowych). 
Hymn państwowy przy ważnych uroczystościach 

Cały rok 
 
Wszyscy 
nauczyciele 
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szkolnych. 

Przybliżanie wychowankom sylwetki 
patronki szkoły - Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, poprzez: 

 

Organizacja Dnia Patronki 
Przedstawienie wizerunku postaci w ramach 
pogadanek organizowanych przez wychowawców 
dla uczniów klas pierwszych, 
Angażowanie uczniów do wykonania gazetek 
ściennych poświęconych św. Jadwidze Królowej 
Polski.  
 

Czerwiec  
Wrzesień i I 
półrocze 
 
Nauczyciele 
historii i wos, 
wychowawcy 

Integracja i rozwój zespołów szkolnych. 
Ćwiczenia zachowań asertywnych. 
Wzmacnianie poczucia własnej 
wartości. 

Zajęcia integracyjne w klasach i innych grupach 
szkolnych.  
Wyjazdy na turnieje i zawody sportowe. 
Wycieczki, uroczystości szkolne, podtrzymywanie 
tradycji szkolnej.  
Zajęcia związane z prawami człowieka i uczące 
demokracji 
Organizacja balików i dyskotek szkolnych przy 
współudziale samorządu uczniowskiego i rodziców 
uczniów. 
 

cały rok 
 
wychowawcy 
opiekunowie 
kół 
dyrektor, 
specjaliści 
szkolni 
samorząd 
uczniowski, 
rodzice 

3. Kultura – 
wartości, normy, 
wzory zachowań 

Wspieranie rozwoju osobowego ucznia Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
własnych zdolności oraz rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych – elementy treningu 
asertywności  
Organizacja Dnia Rodziny w formie festynu 
rodzinnego (maj/czerwiec) 
Wdrażanie do praktycznego wykorzystania wiedzy                                
i umiejętności zdobytych w szkole. 
Wspieranie uczniów zdolnych poprzez zachęcanie 
ich do udziału w olimpiadach przedmiotowych                    
i konkursach. 
Prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z 
potrzebami uczniów. 

Cały rok 
 
Wos, 
edukacja dla 
bezpieczeńst
wa, lekcje 
wychowawcz
e, pedagog, 
Fundacje, 
stowarzysze
nia, inne 
instytucje 
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Udział uczniów w programach i projektach 
zewnętrznych  
Doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów 
życiowych: prowadzenie zajęć z zakresu 
poradnictwa zawodowego oraz dalsze realizowanie 
na lekcjach wychowawczych programu  z zakresu 
preorientacji szkolnej i zawodowej. 
Uczulanie na negatywne zjawiska, jakimi są: nałogi, 
wulgaryzacja języka, relatywizm moralny, przemoc             
i agresja. 
Wspieranie uczniów przeżywających problemy 
osobiste związane z wiekiem dojrzewania, bądź 
trudną sytuacją losową. Udzielanie wsparcia 
wychowankom z rodzin znajdujących się w ciężkiej 
sytuacji materialnej, a także zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty – 
uświadomienie uczniom możliwości uzyskania 
pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie. 
 

Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
własne i innych.  
Wdrażanie do przestrzegania norm 
społecznych.  
Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

Kształtowanie świadomości odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, 
tradycji, kultury i ich praw. 
Spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji                                 
i pedagogami szkolnymi. Współpraca z rodzicami,                                                  
i innymi placówkami wspomagającymi proces 
wychowania. 
Zajęcia w klasach dotyczące  wybranych norm 
społecznych.                                                                                                
Gazetka szkolna przybliżająca prawa ucznia. 
Rzecznik Praw Ucznia w szkole 

Cały rok 
 
Wychowawc
y pedagog 
specjaliści 

 Rozwijanie twórczości, poczucia 
estetyki, piękna  i umiejętności 

Organizowanie uroczystości szkolnych, 
przedstawień teatralnych, występów artystycznych 

Zgodnie z 
grafikiem,  
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demokratycznych u dzieci i młodzieży.  i innych imprez okolicznościowych.  
Udział dzieci i młodzieży w różnego rodzaju 
konkursach. 
Uczestnictwo w życiu kulturalnym (wyjścia do 
teatru, kina, wystawy) 
Zwracanie uwagi na kulturę osobistą ucznia i jego 
stosunek do kultury masowej. 
Wybory do samorządu uczniowskiego/klasowego 
 

 
osoby 
odpowiedzial
ne za dane 
uroczystości i 
wyjścia 
opiekun 
samorządu 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych. Lekcje biblioteczne 
Konkursy biblioteczne 
Propagowanie czytelnictwa – gazetki promujące 
czytelnictwo, happeningi związane głośnym 
czytaniem, akcja bookcrossing, projekty 
edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru 
biblioteki 

Bibliotekarze, 
nauczyciele 
języka 
polskiego i 
języków 
obcych, 
pedagog 
Cały rok 
szkolny 

4. Promocja 
zdrowia i zdrowego 
stylu życia 

Kształtowanie nawyków zdrowego trybu 
życia 

Kształtowanie nawyku dbałości o higienę osobistą 
oraz higiena okresu dojrzewania 
Pogadanki na temat profilaktyki chorób HIV, WZW 
wszystkich typów oraz cukrzycy. 
Kształtowanie postaw proekologicznych oraz akcje 
informacyjne n/t zwalczania smogu i zachowania 
się  w przypadkach wystąpienia tego zjawiska. 
Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego 
czasu  poprzez organizację w zespołach klasowych 
wycieczek turystyczno-krajoznawczych                     
i rowerowych oraz wyjść klas młodszych na basen. 
Uświadamianie podczas zajęć wychowawczych 
odpowiedzialności za własne zdrowie, 
wskazywanie na szkodliwość palenia papierosów, 
e-papierosów, picia alkoholu przez młodzież oraz 

Cały rok 
 
Higienistka 
wychowawcy 
pedagog 
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zażywania narkotyków i innych środków 
zaburzających świadomość. 
Zapoznawanie podczas lekcji wychowawczych                 
z zasadami dobrej organizacji procesu uczenia się. 
Podjęcie działań z zakresu profilaktyki raka piersi 
(zajęcia dla dziewcząt). 
 

Informacje na temat zagrożeń 
epidemiami np. grypa, kleszcze, SARS 
CoV - 19 
Profilaktyka chorób nowotworowych 

Wdrażanie i bezwzględne przestrzeganie procedur 
i regulaminów bezpieczeństwa w czasie stanu 
epidemicznego covid - 19 
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, gazetki 
ścienne. 
Lekcje edukacyjne 
 

Wychowawc
y  
nauczyciele, 
higienistka. 
cały rok 

Profilaktyka i higiena pracy z 
urządzeniami multimedialnymi 

Lekcje wychowawcze. 
Pogadanki z pedagogiem 
Rozmowy indywidualne z  rodzicami uczniów 
przejawiających zachowania uzależnienia od 
multimediów. 

Cały rok 
Wychowawc
a 
Pedagog 

Profilaktyka smogu Lekcje informacyjne dla uczniów dot. niskiej emisji 
spalin oraz zachowania się w trakcie dni o wysokim 
poziomie smogu 

Wychowawc
y  

Zapoznanie się z zaburzeniami 
łaknienia - anoreksja, bulimia.  
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.  

Zajęcia grupowe z uczniami w klasach i sali 
konferencyjnej  z udziałem osób zajmujących się tą 
problematyką, edukacja rodziców w tym zakresie, 
współpraca psychologami i poradniami zdrowia 
psychicznego (wg potrzeb) 

cały rok 
 
higienistka 
pedagog 
wychowawcy 

 Profilaktyka otyłości wśród dzieci i 
młodzieży 

Lekcje profilaktyczne z higienistką szkolną. 
Lekcje wychowawcze i lekcje w klasach sportowych 
Spotkania z dietetykiem w poszczególnych klasach 
(wg potrzeb) 
Poruszanie tematów zdrowego odżywiania w 
trakcie spotkań z rodzicami. 

Higienistka 
Wychowawc
y 
Trenerzy klas 
sportowych 
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Informacje na temat szczepień u dzieci i 
młodzieży oraz zagrożenia wynikające z 
chorób zakaźnych 

Lekcje informacyjne dla uczniów oraz pogadanki na 
lekcjach wychowawczych 
 

Higienistka 
wychowawcy 

Prowadzenie klas sportowych Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych                                                 
i prosportowych. 
Osiąganie wysokich wyników sportowych. 
Wprowadzenie zdrowej rywalizacji zgodnej                      
z duchem fair play. 
Motywowanie poprzez aktywność fizyczną. 
Przeprowadzanie różnego typu zajęć sportowo - 
rekreacyjnych 
 

Cały rok  
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Wspieranie rozwoju i pogłębiania 
własnych zainteresowań uczniów.  
Umożliwianie i uczenie właściwego 
spędzania wolnego czasu 

Zajęcia w licznych kołach zainteresowań i sekcjach 
sportowych. 
Wyjazdy z uczniami na zawody i turnieje. 
Włączanie uczniów w organizację imprez 
sportowych na terenie szkoły 
Klasowe wycieczki rowerowe, krajoznawcze, kuligi 
Praca w radiowęźle szkolnym 

nauczyciele 
przedmiotowi 
- cały rok wg. 
grafiku 
wychowawcy 
cały rok 

. 

5. Współpraca 
szkoły z rodzicami. 

Organizowanie spotkań z rodzicami 

 

Zapoznanie ze statutem szkoły i innymi 
dokumentami określającymi działalność placówki, 
Zapoznanie z procedurami i regulaminami 
bezpieczeństwa w czasie stanu epidemicznego  w 
związku z wirusem SARS CoV – 19. 
Zapoznanie z odpowiedzialnością karną młodzieży 
z powodu negatywnych zachowań  w szkole i poza 
nią – przedstawienie procedury postępowania 
wobec nieletniego w szkole, 
Systematyczne informowanie o postępach w nauce                          
i zachowaniu poprzez dziennik elektroniczny. 
Organizowanie konsultacji z całym gronem 
pedagogicznym (w razie potrzeb) 
Uczestnictwo rodziców uczniów z orzeczeniami w 

Cały rok 
 
Wychowawcy
, specjaliści 
szkolni 
nauczyciele 
policja 
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spotkaniach zespołu. 
Uwrażliwianie rodziców na problem frekwencji 
dzieci, 
Zwracanie uwagi na problem palenia papierosów, 
e-papierosów i spożywania alkoholu przez dzieci  i  
młodzież oraz zażywania narkotyków i innych 
środków zaburzających   świadomość, 
Uwrażliwianie rodziców na problem uzależnienia od  
gier komputerowych, portali społecznościowych, 
telefonów komórkowych itp. 

Spotkania indywidualne z rodzicami Pozyskiwanie od rodziców informacji dotyczącej 
potrzeb i niepokojów dzieci, bądź własnych 
obserwacji i związanych z tym wątpliwości. 
Rozwiązywanie problemów okresu dojrzewania i 
trudności wychowawczych. 

specjaliści 
szkolni 
wychowawca 

Wsparcie rodziców uczniów ukraińskich Przygotowanie informacji oraz dokumentacji 
szkolnej w języku ukraińskim. 
Pomoc w wypisywaniu dokumentów szkolnych. 
Zaznajomienie ich z polskim systemem 
edukacyjnym. 
Zapewnienie osoby tłumacza w ważnych 
rozmowach o sytuacji rodziny lub konieczności 
dodatkowej pomocy. 
Kierowanie do odpowiednich instytucji 
wspierających. 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
specjaliści 
szkolni 
 

Pedagogizacja rodziców. Organizowanie rodzicom spotkań wspomagających 
proces wychowania (tematyka do ustalenia na 
pierwszych spotkaniach z rodzicami) 
Pogadanki profilaktyczne dla rodziców z udziałem 
policji i innych specjalistów wg potrzeb zgłaszanych 
przez rodziców. 
Spotkanie dla rodziców dotyczące samookaleczeń 
wśród dzieci i młodzieży. 

cały rok 
specjaliści 
szkolni 
dyrektor 
higienistka 
wychowawcy 
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Zaproponowanie rodzicom cyklu spotkań Szkoła 
dla rodziców. 
Wykorzystanie dziennika elektronicznego do 
informowania rodziców o aktualnych zagrożeniach 
 

Współpraca Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej  

 

W miarę możliwości udzielanie pomocy 
materialnej uczniom w trudnej sytuacji losowej, 
Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego, 
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych, 
Zakup książek i nagród dla uczniów, 
Dofinansowanie działalności szkoły. 

Rada 
rodziców, 
nauczyciele 

 Współpraca rodziców z klubami 
sportowymi działającymi w naszej 
szkole 

Zaangażowanie opiekunów w wyjazdy na zawody 
lub ich organizację na terenie naszej szkoły 

Wg 
kalendarza 
Trenerzy, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Praca z dziennikiem elektronicznym Zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych                          
z możliwościami dziennika. 
Zachęcanie do kontroli nad osiągnięciami dziecka 
przy pomocy dziennika elektronicznego. 

wrzesień 
wychowawcy 

Dni otwarte szkoły Udział rodziców przy współtworzeniu uroczystości 
szkolnej (pieczenie ciast, przygotowywanie fantów,  
itp.) 
Pozyskiwanie sponsorów. 

Wychowawcy
, 
organizatorzy 
imprez 
szkolnych 

Baliki i uroczystości klasowe, wycieczki 
klasowe 

Angażowanie rodziców w życie klasowe, pomoc w 
organizacji wydarzeń i uczestnictwo w 
ważniejszych uroczystościach szkolnych w miarę 
możliwości szkoły i rodziców. 

Wychowawc
y 
rodzice 

6.Pomoc 
psychologiczno 
pedagogiczna w 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z trudnościami w nauce lub 
zaburzonych. 

Prowadzenie pomocy psychologiczno 
pedagogiczne zgodnie z przyjętą w szkole 
procedurą. 

cały rok 
Pedagog 
Wychowawc
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szkole  
 
 
 
 
 
 

Dostosowanie kryteriów oceny i metod 
sprawdzania osiągnięć ucznia. 
Współpraca  z nauczycielami oraz rodzicami. 
Bieżące diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie 
wsparcia emocjonalnego, braków edukacyjnych lub 
zaburzeń rozwoju utrudniających prawidłowe 
przyswajanie wiedzy i umiejętności. 
Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów 
powracających po dłuższej chorobie lub 
kwarantannie. 
Zindywidualizowana organizacja nauczania. 
Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 
rewalidacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno społeczne dzieci. 

y 
Nauczyciele 
 

Wsparcie psychologiczno – 
pedagogiczne uczniów innej 
narodowości (dzieci ukraińskich) 

Objęcia ich pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną w szkole (określenie niezbędnych 
form pomocy w tym dodatkowe godziny nauki 
języka polskiego i przedmiotów sprawiających 
największa trudność) 
Budowanie właściwej relacji z klasą. 
Wsparcie rodziców – porady i konsultacje 
Utworzenie oddziałów przygotowawczych wg 
potrzeb i możliwości szkoły. 
Zatrudnienie dodatkowej ukraińskojęzycznej kadry 
pedagogicznej 

 

Rozwijanie uzdolnień uczniów 
 
 

Różnorodne koła zainteresowań. 
Zajęcia specjalistyczne 
Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole. 
Porady i konsultacje dla rodziców. 

Cały rok 
Nauczyciele 
pedagog 
specjaliści z 
Poradni 
Psychologicz
no 
Pedagogiczn
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ej 

Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 

Rozmowy Indywidualne z pedagogiem. 
Konsultowanie problemów z PPP lub poradnią 
zdrowia psychicznego 

Cały rok 
Wychowawc
y 
Pedagog 
specjaliści 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno 
– Pedagogiczną w Rybniku 

Konsultowanie spostrzeżeń pedagoga i 
wychowawcy ze specjalistą odpowiedzialnym za 
nasza szkołę. 
Przygotowywanie opinii do badania w poradni. 
Kierowanie potrzeb w dziedzinie szkoleń dla 
nauczycieli i rodziców. 
Zapraszanie specjalistów z dziedziny psychologii 
na konkretne lekcje wychowawcze w klasach. 
Proponowanie rodzicóm uczniów konsultacji na 
terenie poradni w kwestiach: podejrzenia dyslekcji, 
zaburzeń emocjonalnych, doradztwa zawodowego, 
trudności adaptacyjnych, zaburzeń zachowania itp. 

Cały rok 
Pedagog 
wychowawcy 

 

 

 


