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OBSZAR: DYDAKTYKA 
Zadanie Sposoby realizacji Termin 

realizacji 

Osoby/zespoły 
odpowiedzialne 

Upowszechnianie 
wiedzy  
z zakresu 
ochrony danych 
osobowych oraz 
wizerunku 
własnego i 
innych. 

1. Zwiększanie świadomości prawnej 
uczniów i pracowników szkoły. 

2. Konkurs dla uczniów IV-VIII: „Moje 
dane, moje bezpieczeństwo!” 

3. Gromadzenie materiałów  
i publikacji w teczkach tematycznych w 
bibliotece szkolnej oraz materiałów  
w plikach dostępnych dla 
zainteresowanych. 

4. Analiza i monitorowanie polityki ochrony 
danych osobowych. 

5. Monitorowanie strony internetowej 
szkoły.  
 

6. Monitoring wizyjny w szkole – jawność 
zasad monitorowania. 

7. Dostosowanie statutu szkoły do przepisów 
o ochronie danych osobowych. 

Cały rok   

II    

Cały rok  

 

 

Cały rok 

Cały rok 

VIII,IX 

VIII 

Pracownicy      

Nauczyciele 
informatyki 
Nauczyciele 
biblioteki   

 

   ADO, IBO  

 Zespół 
ds.promocji 

Dyrektor 

Zespół       ds. 
statutu 

Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 
uczniów. 

1. Udział w zajęciach w NP,, Bory 
Tucholskie”. 

2. Konkursy ekologiczne szkolne i 
międzyszkolne. 

 

3. Współpraca z podmiotami działającymi 
na rzecz środowiska. 

 

 

4. Promowanie szkoły przez ekologię. 

  

5. Warsztaty ekologiczne dla uczniów.  

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Nauczyciele: kl. 
I-III, przyrody, 
biologii, 
geografii 

Wszyscy 
nauczyciele  

 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

Nauczyciele: kl. 
I-III, przyrody, 
biologii,.geogra
fii 
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OBSZAR : KSZTAŁCENIE 

 
ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMINY 

REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE  

Tworzenie warunków                           
do wyrównywania 
szans edukacyjnych z  
uwzględnieniem  
indywidualnej sytuacji 
uczniów. 

 

Diagnoza edukacyjna i 
wychowawcza uczniów, 
opracowanie planów 
wspomagających. 
 
 
 
 
  

IX Nauczyciele 
przedmiotów,  
wychowawcy, pedagog, 
psycholog, 

 Analiza przyczyn niepowodzeń 
szkolnych i podjęcie działań w 
celu ich złagodzenia: 
analiza środowiska rodzinnego 
ucznia, kierowanie uczniów na 
badania do PPP oraz 
specjalistów,  
kwalifikowanie na zajęcia 
wspomagające rozwój. 

Cały rok nauczyciele 
przedmiotów,  
wychowawcy, pedagog, 
psycholog,  
rodzice  
 

 Zapoznanie  nauczycieli 
uczących z opiniami PPP . 
Zebrania zespołów 
opracowujących IPET i 
WOPFU. 

IX wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog. 
 

 Organizowanie zajęć 
wspomagających prawidłowy 
rozwój dziecka:  
zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne,  
dydaktyczno- wyrównawcze,  
zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne; 
zajęcia rewalidacyjne. 

IX, wg. potrzeb Wicedyrektorzy, 
nauczyciele prowadzący 
te zajęcia 

 Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych, warsztatowych 
w bezpośredniej pracy z 
uczniami zgodnie z zaleceniami 
PPP oraz potrzebami uczniów w 
ramach godzin pedagoga, 
psychologa. 

Cały rok psycholog, pedagog,  
 

 Udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

Cały rok Psycholog, pedagog, 
wychowawcy 
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dla uczniów z rozpoznanymi 
trudnościami dydaktyczno-
wychowawczymi, w tym –
organizowanie pracy z uczniem 
zdolnym, rozwijaniem pasji, 
zainteresowań. 

 Zorganizowanie warsztatów dla 
rodziców. 

Wg. potrzeb Pedagog, psycholog 

 Z organizowanie konsultacji 
nauczycieli z rodzicami. 

Wg. 
harmonogramu 

Wszyscy nauczyciele 

 
OBSZAR : WYCHOWANIE 

 
ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMINY 

REALIZACJI 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

Wychowanie do 
wartości przez 
kształtowanie postaw 
obywatelskich  
i patriotycznych 
uczniów. Uczniowie 
znają dziedzictwo 
narodowe i jego 
miejsce w kulturze 
europejskiej  
i światowej. 
 

Prowadzenie lekcji 
przedmiotowych i do dyspozycji 
wychowawcy, kształtujących 
postawy patriotyczne, społeczne, 
diagnoza wartości wyznawanych 
przez uczniów, kształtowanie 
wartości powszechnie 
uznawanych za pozytywne… 

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

 Udział w konkursach o tematyce 
patriotycznej. 

Cały rok Wicedyrektorzy, 
przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

Udział uczniów w organizacji 
uroczystości szkolnych, 
środowiskowych z okazji świąt 
narodowych i religijnych. 

Wg. 
harmonogra
mu 

Wg. harmonogramu 

Poznawanie sylwetek wielkich 
Polaków i ich działalności. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 
 

  
Wspomaganie 
wychowawczej roli 
rodziny. 
 

Organizowanie zajęć wychowanie 
do życia w rodzinie. Oferta do 
rodziców i uczniów promująca te 
zajęcia edukacyjne. 

IX Dyrektor, 
wychowawcy, 
nauczyciel wdż 

Przeprowadzenie ciekawych zajęć 
otwartych dla rodziców.  

 Nauczyciel wdż 

Ustalenie i realizacja we 
współpracy z rodzicami planu 
pracy  wychowawcy klasowego. 

IX Wychowawcy klas 

Systematyczne spotkania podczas Wg. harm. Wszyscy nauczyciele 
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zebrań i dni otwartych. 
Ustalenie sposobów skutecznej 
komunikacji z rodzicami  
z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych. 

IX Wszyscy nauczyciele 

Współpraca z instytucjami 
wspomagającymi rolę rodziny. 

Cały rok Dyrektor szkoły 

Organizacja konkursów 
promujących rolę rodziny. 

XII Nauczyciel plastyki 

Organizowanie indywidualnych  
konsultacji nauczycieli z 
rodzicami oraz spotkań i 
warsztatów. 

Wg. 
harmonogra
mu 

Nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

Organizowanie 
warunków  
sprzyjających  
rozwojowi  
samorządności 
 

Przeprowadzenie wyborów do 
samorządów klasowych, Rady 
Samorządu Uczniowskiego. 

IX Opiekun samorządu 

Opracowanie i realizacja 
rocznego planu pracy SU. 

X Opiekun samorządu 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa                 
w szkole 

Opracowanie zasad pracy szkoły 
zgodnie z wytycznymi GIS, 
MEiN, MZ, wdrożenie ich. 

VIII-IX Dyrektor 

Realizacja tematów z zakresu 
profilaktyki, w tym profilaktyki 
agresji i przemocy w szkołach. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom podczas zajęć 
wychowania fizycznego. 

Cały rok Nauczyciele: kl. I –III, 
w-fu 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom przebywającym w 
szkole poprzez:  
 aktywne pełnienie dyżurów 

przez nauczycieli podczas 
przerw międzylekcyjnych, 

 reagowanie wszystkich 
pracowników na łamanie 
przyjętych w szkole zasad i 
reguł, akty przemocy, 
wandalizmu, 

 wyciąganie konsekwencji 
wobec uczniów, którzy swoim 
zachowaniem stanowią 
zagrożenie dla innych, 

 przestrzeganie przepisów BHP i 
regulaminów  pracy szkoły,  

 współpracę z instytucjami 
wspomagającymi działania 
szkoły w tym zakresie: policją, 

Cały rok Dyrektor, 
wicedyrektorzy 
 
 
Nauczyciele dyżurni 
 
 
 
 
 
Wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
 
Dyrektor, nauczyciele 
specjaliści 
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strażą miejską, strażą pożarną, 
sądem rodzinnym, PPP,  

 zapewnienie opieki medycznej.   

 
 
Pielęgniarka szkolna 

Wdrażanie uczniów  
do aktywnego 
spędzania wolnego 
czasu. 

Realizowanie treści z zakresu 
edukacji prozdrowotnej w czasie 
lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Organizowanie pozalekcyjnych 
zajęć:  
 sportowo-rekreacyjnych,   

 turystyczno- krajoznawczych, 
 regionalnych 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Udział uczniów w zawodach i  
imprezach rekreacyjno-
sportowych. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

Wspomaganie 
rodziców  w 
działalności 
profilaktycznej w 
zakresie uzależnień 
dzieci  
i młodzieży. 
 

Realizowanie programu 
wychowawczo – profilaktycznego 

Cały rok Nauczyciele 
specjaliści, 
wychowawcy klas, 
pozostali nauczyciele 

OBSZAR: OPIEKA 
Zapewnienie opieki i 
zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb uczniów. 
 

Objęcie opieką świetlicową 
uczniów. 
 

Cały rok Wychowawcy klas i 
świetlicy 

Zorganizowanie opieki 
wychowawczej uczniom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Cały rok Wychowawcy klas, 
nauczyciele specjaliści 

 

 

Załącznik: 

 plan uroczystości szkolnych. 

 

 Plan pracy szkoły został pozytywnie zaopiniowany  i zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej 
z  dnia  29.09.2021 r.  

Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Zakaszewska 

 


