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Rozdział I

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE
Opis metod i narzędzi wykorzystanych w diagnozie
Wyniki badań
Wnioski z diagnozy (identyfikacja problemów, które pojawiają się w szkole)

 
W oparciu o ewaluacje przeprowadzone w ubiegłych latach szkolnych, rozmowy z rodzicami i nauczycielami, analizę
dokumentów  (zeszyty  wychowawcze,  sprawozdania  nauczycieli),  obserwację  zachowań  uczniów  w  różnych
sytuacjach (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki,  wyjazdy, dyskoteki)  opracowano Program Wychowawczo-
profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. Uwzględniono w nim  szczegółowe cele
wychowawcze szkoły w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i  fizycznego.

 

Rozdział II

UZGODNIONE WSPÓLNIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOŁY WARTOŚCI, PRIORYTETY SZKOŁY

 

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy, które sprzyjają ich dalszemu
rozwojowi indywidualnemu oraz społecznemu:
1. Uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość;
2. Poczucie własnej wartości;
3. Szacunek dla innych ludzi;
4. Ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość;
5. Kultura osobista;
6. Gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;
7. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu oraz szacunku dla innych
kultur i tradycji;
8. Zapobieganie nietolerancji, dyskryminacji i postawom aspołecznym.

- poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
- uczciwość, szczerość, prawdomówność,
- sprawiedliwość,
- aktywne działanie na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej,
- właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne,
- wrażliwość na piękno przyrody, postawy proekologiczne,
- ogólnoludzkie normy etyczne i wartości religijne, 
- pomoc potrzebującym
- umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,
- inicjatywa,
- rzetelność i odpowiedzialność,
- zdrowy styl życia,
- nauka i wykształcenie.

 
Rozdział III
WIZJA / MISJA/MODEL ABSOLWENTA

 
Wizja Szkoły
W naszej – współpracującej ze środowiskiem, bezpiecznej i  przyjaznej dziecku szkole – nieustannie dążymy do
ciągłego kształcenia i rozwijania osobowości uczniów.
Wprowadzamy ich w świat  wartości  ogólnoludzkich.  Wspomagamy postawę poszukującą,  aktywność badawczą,
komunikatywność,  otwartość  na  wartości  kultury  narodowej  oraz  kultur  Europy  i  świata.  Uczymy
współodpowiedzialności i zachowań prospołecznych.
Przygotowujemy do podejmowania zadań oraz rozwiązywania problemów teraz i w przyszłości.

 



Misja Szkoły
Pragniemy, aby dobrze przygotowana, otwarta, twórcza, odpowiedzialna, aktywna i tolerancyjna kadra, zapewniała
dzieciom  wszechstronny  rozwój,  bezpieczeństwo  i  możliwość  samorealizacji.  Chcemy  być  szkołą  kształcącą  i
wychowującą uczniów na miarę XXI  wieku,  radzących sobie  w zmieniającym się  świecie,  uczciwych i  rzetelnie
podchodzących do czekających ich zadań, świadomych swych praw oraz obowiązków. Dążymy do tego, by cele,
jakie sobie wyznaczamy, były zgodne z oczekiwaniami rodziców, służyły kształceniu aktywnej postawy i opierały się
na powszechnie uznawanych wartościach.

 
Charakterystyka sylwetki absolwenta szkoły
Absolwent SP 64 ma wpojone podstawowe wartości moralne, które odgrywają zasadniczą rolę w życiu człowieka:

 Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych poglądów oraz postaw.
 Potrafi bronić swoich racji i argumentować własne opinie.
 Odczuwa potrzebę samodoskonalenia, dostrzega swoje zalety i wady, wierzy w siebie, chce i potrafi nad sobą

pracować.
 Szanuje środowisko naturalne, odczuwa potrzebę i konieczność jego ochrony.
 Rozumie, czym jest patriotyzm, czuje się patriotą, zna symbole narodowe, okazuje im szacunek oraz potrafi

godnie zachowywać się w czasie uroczystości państwowych i szkolnych.
 Jest przywiązany do tradycji, zna i ceni język polski oraz dorobek kulturowy własnego narodu.
 Jest  otwarty  na  świat,  szanuje  dorobek  innych  społeczności,  ciekawi  go  przeszłość,  teraźniejszość  i

przyszłość, w której pragnie odegrać własną, znaczącą rolę.
 Zna historię Szkoły, jej tradycje, szkolne regulaminy, jest świadom swoich praw i obowiązków.
 Czuje się odpowiedzialny i gotowy ponieść konsekwencje własnego postępowania.
 Akceptuje spójność działań wychowawczych uznawanych przez Szkołę i Dom rodzinny.
 Rozwiązuje sytuacje konfliktowe kulturalnie i drogą mediacji, nie akceptuje zachowań agresywnych.
 Chętnie współpracuje w grupie, czuje się za nią współodpowiedzialny, postępuje zgodnie z zasadami życia

społecznego.
 Korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy, a zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi stosować w sytuacjach

typowych oraz problemowych.
 Dąży do rozwijania własnych zdolności oraz zainteresowań, rozumie zasadność uczestniczenia w zajęciach

pozalekcyjnych.
 Posiadaną wiedzę wykorzystuje w sposób twórczy i integralny.
 Służy pomocą innym.
 Dba o zdrowie własne i innych, zna zasady bezpiecznego zachowania.
 Wie, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu.
 Rozumie konieczność ustawicznego kształcenia i pracy nad sobą, by nie zawieść samego siebie, rodziców

oraz  nauczycieli  i  podjąć  trudne  zadania  sprawnego  i  aktywnego  funkcjonowania  w  otaczającej  go
rzeczywistości.

 Pracuje sumiennie i efektywnie, ma ambicje i plany na przyszłość.
 Wywiązuje się ze zobowiązań, pracuje na rzecz klasy i szkoły.
 Jest koleżeński, uczynny, chętnie udziela pomocy innym.
 Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w życiu codziennym.
 Dba o kulturę słowa.
 Ma poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej.
 Rozwija swoje zainteresowania.
 Potrafi właściwie korzystać z dóbr techniki.
 Zna prawa i obowiązki ucznia.
 Zna sylwetkę Patrona szkoły.

 
Ponadto Absolwent naszej Szkoły jest:

- dojrzały * tzn. gotowy do podejmowania ważnych zadań życiowych; dostrzega potrzebę ciągłego poznawania
siebie  i  dbania  o  rozwój  własnej  osobowości;  stara  się  budować  własną  hierarchię  wartości  w  duchu
humanizmu i chrześcijaństwa;

- uczciwy * tzn. kieruje się w życiu najwyższymi wartościami: prawdą, dobrem i pięknem; jest rzetelny; szanuje
cudzą własność i pracę;

- odpowiedzialny  *  tzn.  bierze  odpowiedzialność  za  swoje  słowa  i  czyny;  przyjmuje  konsekwencje  swoich
działań; można na nim polegać;

- obowiązkowy * tzn. jest sumienny, solidny; kieruje się poczuciem obowiązku; wywiązuje się ze zobowiązań i
powierzonych mu zadań; jest punktualny;

- kulturalny * tzn. w różnych okolicznościach postępuje zgodnie z zasadami savoir vivre; jest przygotowany do
czynnego i biernego odbioru wytworów kultury;



- samodzielny  *  tzn.  potrafi  samodzielnie  podejmować  decyzje;  rozważnie  analizuje  problemy  i  poszukuje
najlepszych rozwiązań; ma własny osąd rzeczywistości;

- krytyczny  *  tzn.  myśli  obiektywnie;  z  dystansem  odbiera  informacje  przekazywane  m.in.  przez  środki
masowego przekazu i właściwie je interpretuje; nie ulega manipulacjom; potrafi dostrzegać dobre i złe strony
napotykanej rzeczywistości;

- komunikatywny * tzn. potrafi w sposób jasny i zrozumiały wypowiadać się; potrafi nawiązywać i podtrzymywać
trwałe relacje interpersonalne;

- otwarty * tzn. jest szczery, prostolinijny; wychodzi naprzeciw innym ludziom; dostrzega ich potrzeby; potrafi
słuchać;

- ciekawy świata * tzn. rozwija zainteresowania; poszerza swoje wiadomości na temat

Rozdział IV
PRIORYTETOWE ZADANIA WYCHOWAWCZE

 
Wychowanie  nierozerwalnie  łączymy  z  wiedzą  i  kreowaniem  umiejętności.  Nasze  zamierzenia  wychowawcze
zawarte w programie realizowane będą przez nauczycieli w ramach nauczania wszystkich przedmiotów oraz godzin
do  dyspozycji  wychowawcy  klasy,  zajęć  pozalekcyjnych,  uroczystości  i  apeli  szkolnych,  wycieczek,  wyjazdów,
imprez sportowych i innych działań szkoły.
Nauczyciele  wprowadzają  uczniów w świat  wiedzy  naukowej,  wdrażają  ich do samodzielności,  pomagają  im w
podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym
oraz zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

 
1. Znajdowali  w  szkole  środowisko  wszechstronnego  rozwoju  osobowego  (w  wymiarze  intelektualnym,

emocjonalnym, społecznym, fizycznym i duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji

na danym etapie.
4. Stawali  się coraz bardziej  samodzielni  w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i  społecznym,

godząc  umiejętnie  dążenie  do  dobra  własnego  z  dobrem  innych,  odpowiedzialności  za  siebie  i
odpowiedzialności za innych, wolność własną z wolnością innych.

5. Poszukiwali, odkrywali i  dążyli  na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości
ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w
rodzinie w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych.

7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz
mieli możliwość doskonalenia się.

8. Kształtowali  w  sobie  postawę  dialogu,  umiejętność  słuchania  innych  i  rozumienia  ich  poglądów,  umieli
współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 



Rozdział V

STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA

STRATEGIA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

SFERA FIZYCZNA 

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania

Kształtowanie postaw prozdrowotnych
poprzez promowanie aktywnego i 
zdrowego stylu życia

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

2. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności 

fizycznej;

3. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie 

fizycznym i psychicznym;

4. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

5. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-

skutkowego;

6. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;

7. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu;

8. Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania;

9. Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie;

10. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich 

demotywują;

11. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych;

12. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i 

niedoskonałości;

13. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu;

14. Realizacja zadań związanych z wychowaniem w trzeźwości i profilaktyką uzależnień.

  

STRATEGIA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA



SFERA EMOCJONALNA

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania

Rozwój umiejętności 
emocjonalnych

1. Kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz właściwej ekspresji 

uczuć i emocji.

2. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do kultury i przeszłości własnego 

kraju.

3. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej.

4. Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania wartościowych, 

przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi.

5. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji.

6. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

7. Zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i 

rówieśników,

8. Zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych.

9. Uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.

Motywowanie dziecka do uczenia się i do wysiłku 

intelektualnego.

Zainteresowanie ucznia treściami nauczania, 

zachęcanie do poznawania czegoś nowego.

 Radzić sobie z trudnościami, aby dziecko nie 

zniechęcało się, gdy coś mu się nie uda, by 

spontanicznie podejmowało kolejne próby 

poradzenia sobie z zadaniem.

Umiało współpracować w grupie, podporządkować się

poleceniom, normom, a więc uczyć 

posłuszeństwa i współdziałania z innymi.

Bardzo szeroko rozumianej samodzielności.

Odporności na stres, na sytuacje problemowe, takie 

jak klasówka, wyrwanie do odpowiedzi, 

negatywna ocena, ale też konflikty z kolegami, 

przeciążenia obowiązkami.



 

STRATEGIA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

SFERA INTELEKTUALNA

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania

Kształcenie inteligencji
1. Rozwijanie uwagi, pamięci i umiejętności przyswajania wiedzy.

2. Przyswojenie przez wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w

szerokim rozumieniu tego pojęcia.

3. Wgląd we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacja).

4. Wgląd we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzm).

5. Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł.

6. Kształcenie samodzielności oraz niezależności w myśleniu i działaniu.

7. Kształtowanie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań.

8. Kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się.

9. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

10. Doskonalenie umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, 

korzystania z posiadanych umiejętności.

11. Doskonalenie umiejętności koncentrowania się, pracy przez dłuższy czas, 

wytrwałości.

12. Budowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego 

oraz postawy dociekliwości,

13. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku 

rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań, 

14. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania 

problemów i argumentowania.

Konkursy, koła zainteresowań, zawody sportowe, projekty

 

 



STRATEGIA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

SFERA SPOŁECZNA

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania

1. Rozwój postaw patriotycznych związanych z 

tożsamością kultury narodowej;

2. Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec 

dorobku minionych pokoleń;

3. Wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i

narodowych;

4. Kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej

z krajem ojczystym;

5. kształtowanie świadomości bycia 

Europejczykiem.

1. Rozbudzanie uczuć patriotycznych,

2. Kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji 

polskiej, symboliki narodowej, postaci wielkich Polaków, 

świąt państwowych i rocznic,

3. Promocja aktywnej postawy obywatelskiej,

4. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra 

wspólnego,

5. Wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia,

6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją 

miejscowość i swój kraj,

7. Kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i 

kultur,

8. Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturowych i politycznych,

9. - kształtowanie odpowiedniego zachowania   w czasie 

uroczystości szkolnych,   państwowych,

10. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej,

11. - tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek 

z krajem ojczystym przez uczestnictwo w spotkaniach,  

uroczystościach i konkursach.

1. Współopracowanie scenariuszy uroczystości 

upamiętniających rocznice i święta narodowe

2. Współudział w przygotowaniu  przedstawień/apeli,

3. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej

4. Praca metodą projektu,

5. Praca z tekstem

6.  Wyjścia oraz wycieczki do muzeów, miejsc o 

znaczeniu   kulturalnym i historycznym,

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi, np. Kombatantami 

II wojny  światowej, bohaterami walk o wolność

8. Udział w konkursach pogłębiających wiedzę na 

temat szkoły, regionu, kraju

9. Tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem 

techniki  fotografii, prace plastyczne.

Kształtowanie postawy zaangażowania w życie 

społeczne szkoły i środowiska lokalnego.

1. Aktywne i odpowiedzialne  

2. Włączanie uczniów w organizację imprez i 

uroczystości klasowych i    szkolnych;

3. Budzenie patriotyzmu lokalnego, ukazywanie 

walorów regionu;



4. Propagowanie postaw sprzyjających sumiennemu

wypełnianiu własnych obowiązków jako 

przygotowanie do powinności wobec regionu i 

ojczyzny;

5. Zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa 

w pracach organizacji uczniowskich  w 

organizowaniu imprez    klasowych i szkolnych 

oraz    podejmowania działań w    strukturach 

pozaszkolnych;

6. Zajęcia z historii, wos-u, języka polskiego oraz 

inne, podczas  których nauczyciele zapoznają   

uczniów z historią polski, obrzędowością, 

przepisami prawnymi;

7. Organizowanie i uczestnictwo w konkursach o 

tematyce   kulturowej;

8. Poznawanie historii i kultury oraz miejsc pamięci

narodowej;

9. Wycieczki lokalne, wystawki,

10. - kontakty z przedstawicielami   władz lokalnych.

 



 

STRATEGIA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

SFERA DUCHOWA

Cel ogólny Cele szczegółowe Zadania

 
1. Budzenie odpowiedzialności za osobisty rozwój.

2. Kształcenie postawy samoakceptacji i samokrytycyzmu.

3. Kształtowanie osobowości uczniów w duchu umiejętności wykraczania 

poza egoistyczne oraz praktyczne i doraźne cele życiowe.

4. Kształtowanie wrażliwości humanistycznej uczniów oraz wspomaganie 

ich w tworzeniu światopoglądu i własnego świata wartości.

5. Kształtowanie poczucia i smaku estetycznego.

6. Kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia.

7. W zakresie rozwoju duchowego i estetycznego:

a. poznawanie zasad wiary,

b. poznawanie dorobku kultury,

c. kształcenie postawy twórczej,

d. myślenie refleksyjne,

e. rozbudzanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi, plastycznymi, muzycznymi,

f. aktywny udział w tworzeniu i przeobrażaniu najbliższego 

otoczenia,

g. dbanie o wygląd

8. zdolność do głębokiego kontaktu duchowego z drugim 

człowiekiem. 

 

 Ewaluacja realizowana jest poprzez:

- analizę dokumentów

- obserwację sytuacji wychowawczej w klasach

- analizę dokonań

- badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Samorządu Uczniowskiego



- badania ankietowe



Hasło roku 

Spotkać się to początek,
zgodzić się to postęp, 

pracować razem to sukces. 

Henry Ford 

Hasła miesięcy:

wrzesień -  Integracja

październik - Poznaj siebie 

listopad - Wartości

grudzień - “Jesteśmy różni, ale równie ważni”

styczeń - Mocne i słabe strony

luty - Co buduje, a co rujnuje klimat w klasie?

marzec - Tydzień Profilaktyki. Relacje rówieśnicze.

kwiecień - Komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna. 

maj - “W grupie siła” - znaczenie grupy 

czerwiec - „Idziemy na wycieczkę” – uczniowie planują wyjście na wycieczkę.



Działania do zrealizowania w danym miesiącu (zadania miesięczne):

wrzesień - Przygotuj propozycję zintegrowania klasy, przedstaw i wprowadź swój pomysł w ramach zajęć z wychowawcą. 

październik - Co mi w duszy gra? Przedstaw w interesującej formie swój ulubiony gatunek muzyki/ulubiony zespół/twórcę muzycznego. 

listopad - Przygotuj i przedstaw w ramach zajęć z wychowawcą w interesującej formie (plastyczna, informatyczna) mapę myśli dotyczącą tolerancji, 
                 znaczenia tego pojęcia i jej przykładów. 

grudzień - Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie - pomaganie w teorii i praktyce. Przedstaw odnaleziony w literaturze/filmie/muzyce przykład tego, 
                  że w naszym życiu codziennym dobrze mieć przyjaciela. 

styczeń - Podziel się pasją - zaprezentuj swoją pasję, omów korzyści płynące z danego zainteresowania, jak możesz je wykorzystać w przyszłości i karierze 
                 zawodowej? 

luty - Miłość nie tylko od święta - jak rozumiesz to pojęcie, zaprezentuj w ciekawej formie (miłość do zwierząt, przyrody, członków rodziny, ukochanych). 

marzec - Piękno jest w tobie - uświadom to sobie! - Opisz w formie zagadki wybraną koleżankę lub kolegę z klasy (wyeksponuj cechy pozytywne, mocne 
               strony) - zadaniem klasy będzie odgadnięcie, o kim mowa. 

kwiecień - Ziemia dla nas - my dla Ziemi - przygotuj plakat/prezentację/piosenkę/wiersz zachęcające do dbania o planetę. 

maj - Każda rodzina ma swojego bohatera - przedstaw w formie profilu facebookowego, portfolio lub innej formie członka rodziny, który jest twoim bohaterem,

         autorytetem. 

czerwiec - Carpe diem - chwytaj dzień, moje ulubione formy analogowego spędzania czasu w obliczu nadchodzących wakacji. 

W każdym miesiącu uczniowie danej klasy mogą wykonać dodatkowe zadanie (nawiązujące do hasła danego miesiąca) zaproponowane przez 
siebie, za które mogą otrzymać kolejne punkty dodatnie. Pomysł na zadanie musi zostać skonsultowany i zaaprobowany przez wychowawcę klasy.



Dyrektor 
p. Romualda Niemczal 

Wicedyrektorzy
p. Anna Gołębiewska
p. Katarzyna Wilanowicz

Opiekunowie grup wiekowych
Klasy I  p. Bernadeta Kalińska
klasy II   p. Joanna Burkert
Klasy III  p. Anna Migdał
Klasy IV   p. Anna Ressel
Klasa V   p. Klaudia Blacha
Klasy VI   p. Marta Bogdanowicz
Klasy VII   p. Justyna Załęska
Klasy VIII  p. Katarzyna Byrt

Opiekun grupy świetlicowej
p. Izabela Kościelak

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
p. Maria Jaskólska-Czub
p. Amalia Bartkowiak
p. Dorota Berg
p. Elżbieta Kostusiak
p. Nikola Sommer- łącznik klas I-III 

 
Pedagog szkolny 
 p. Magdalena Dutkiewicz

 Psycholog szkolny 
p. Dominika Widelska- Łasińska 

Zespół odpowiedzialny za ,,Plan działań wychowawczych i profilaktycznych”
p. Magdalna Dutkiewicz
p. Dominika Widelska- Łasińska
p. Sylwia Kaszkowiak
p. Anna Ressel
p. Magdalena Hejduk
p. Katarzyna Potarzycka
p. Mirosława Godek

Zespoły przedmiotowe:
przyrodniczy  - p. Sabina Buziuk- Klimaszyk 
humanistyczny – p. Katarzyna Byrt 
matematyczno- informatyczny – p. Ewa Kręgielska- Carlton
języków obcych – p. Magdalena Szmidt
Przedmiotów artystycznych – p. Sylwia Kaszkowiak
kultury fizycznej – p. Mateusz Truszyński
edukacji wczesnoszkolnej – p. Hanna Leonarska, p. Mirosława Godek
katechezy – p. Danuta Kubala

 
Zespół do układania tygodniowych planów lekcyjnych
Klasy I – III   p. Katarzyna Wawrzyniak,  p. Małgorzata Zielińska
Klasy IV – VIII p. Klaudia Blacha,  p. Magdalena Szmidt

 
Godzinowy plan pracy świetlicy szkolnej 
p. Teresa Różycka

 Zespół do układania planu dyżurów międzylekcyjnych
p. Katarzyna Wilanowicz klasy I-III
p. Dorota Berg, p. Maria Jaskólska-Czub klasy IV-VIII

Administrator dziennika lekcyjnego i platformy Google Suite 
p. Joanna Zbierska

 Nauczyciele bibliotekarze
p. Leszek Hutek klasy I-III
p. Teresa Kajl- Jankowska klasy IV-VIII



Zespół ds. diagnoz szkolnych 
p. Magdalena Dutkiewicz
p. Dominika Widelska- Łasińska

Zespół redakcyjny strony internetowej szkoły
p. Maria Jaskólska- Czub – redagowanie dokumentów ogólnoszkolnych i 
prowadzenie kroniki wydarzeń klas IV – VIII
p. Hanna Leonarska- aktualności klas I – III
p. Patrycja Stachowiak– prowadzenie kroniki wydarzeń klas I – III

Koordynator doradztwa zawodowego
p. Magdalena Dutkiewicz
p. Dominika Widelska-Łasińska
Zespół: Klasy I - III  p.Patrycja Stachowiak, , Klasy IV - VI - p. Marta Bogdanowicz, 
klasy VII - VIII p. Sabina Buziuk- Klimaszyk

Koordynator zdrowotny  
Klasy I – III   p. Joanna Burkert
Klasy IV – VIII p. Katarzyna Karbowy

Koordynator wolontariatu 
Klasy I - III p. Bernadeta Kalińska 
Klasy IV - VIII p. Katarzyna Karbowy
Koordynator działań obywatelskich i patriotycznych 
p. Adam Fabiś

Opieka nad pocztem sztandarowym  
p. Adam Fabiś 

Obsługa techniczna szkolnych uroczystości, opieka nad sprzętem audio 
p. Mateusz Truszyński

Polski Czerwony Krzyż 
p. Katarzyna Karbowy

Szkolna Liga Wolontariacka  
p. Joanna Zbierska i p. K Karbowy

Akcje charytatywne “Caritas” 
p. Bernadeta Kalińska

,,Motyli wolontariat”
p. Joanna Zbierska 
we współpracy z p. Katarzyną Wawrzyniak i p. Bernadetą Kalińską

Opieka nad tablicą ogłoszeń i tablicą ”Nasze osiągnięcia”  
p. Sylwia Kaszkowiak, p. Anna Migdał

Opieka nad pokojem nauczycielskim 
p. Katarzyna Wawrzyniak, p.Danuta Kubala



Wrzesień klasy 0-8

LP ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE

OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, 
zdrowie)

1. Inauguracja roku szkolnego 
2022/23

Przemówienie Pani Dyrektor,
 spotkania z wychowawcami

Dyrektor szkoły, 
wychowawcy

Wychowanie patriotyczne i 
obywatelskie 
(obszar - kultura)

2. Budowanie przyjaznego 
uczniom klimatu szkoły

Uroczyste powitanie pierwszoklasistów

Program artystyczny i dekoracja auli

Wystawa ,,Witamy w szkole”

p. Joanna Burkert 
wychowawcy klas 1

p. Joanna Burkert

p. Joanna Burkert

Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura, relacje)

3. Zagospodarowanie klas Założenie klasowych kącików (klasy 1-8) Wychowawcy Wychowanie obywatelskie
 (obszar - kultura, relacje)

4. Spotkania z rodzicami Omówienie organizacji roku szkolnego, zapoznanie z 
planami, regulaminami, statutem szkoły i WSO 
(klasy 1-8)

Wychowawcy Współpraca z rodzicami i promocja 
szkoły 
(obszar - bezpieczeństwo, relacje)

5. Rozwijanie samorządności 
uczniów

Wybory rad klasowych i SU, Wybory do trójki 
klasowej.

Wychowawcy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
(obszar - kultura, relacje)

6. Wdrażanie do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią

Przypomnienie drogi ewakuacji i zasad zachowania się
na wypadek pożaru, próbny alarm przeciwpożarowy 
(klasy 1-8)

Wychowawcy Profilaktyka zagrożeń 
(obszar - bezpieczeństwo)

7. Przekazywanie rodzicom 
informacji na temat instytucji 
pomocowych

Lista placówek dostępna przez cały rok szkolny – 
tablica informacyjna

Wychowawcy, 
pedagog szkolny,
 psycholog szkolny

Działania profilaktyczne 
(obszar - zdrowie, bezpieczeństwo)

8. Gra dla klas 1 - 3: "Poznajmy się
bliżej"

Gra integracyjna
(klasy 1-3)

p.Hanna Leonarska Rozwijanie kompetencji społecznych
(obszar - relacje)

9. Wycieczki dla 
najaktywniejszych klas w 

Wycieczka
(klasy 2c oraz 5b)

p.Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura) 



bibliotece

10. Dzień Głośnego Czytania z 
wykorzystaniem radioli

Akcja p.Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura) 

11. Zbiórka nakrętek dla Stefanii Akcja całoroczna p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

12. ,,Dobro jest w nas”. Dzień 
dobrego słowa.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

13. "Jestem zdolny i kropka" Akcja świetlicowa wychowawcy świetlicy Rozwijanie kreatywności
(obszar - relacje)

14. “Dzień Kropki” Akcja 
(klasy 1 - 3)

p. Patrycja Stachowiak Rozwijanie kreatywności
(obszar - relacje)

15. Spektakl ,,Irena” Wyjście do teatru
(klasy 8)

nauczyciele poloniści Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura) 

16. “Wakacje z książką” Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Propagowanie czytelnictwa
 (obszar - kultura) 

17. Konkurs na maskotkę szkoły Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Rozwijanie kreatywności 
(obszar - kultura, relacje)

18. ,,Dbam o zdrowie swoje i 
innych”

Warsztaty
(klasy 1-3)

p. Joanna Burkert Wychowanie zdrowotne
(obszar zdrowie)

19. ,,Edukacja przez zabawę”- 
bezpieczeństwo

Zajęcia edukacyjne w interaktywnej sali ,,Ognik” 
 (klasy 2)

p. Mirosława Godek
p. Katarzyna Potarzycka

Profilaktyka zagrożeń
(obszar bezpieczeństwo)

20. Literacki spacer śladami 
bohaterek Musierowicz

Warsztaty
(klasy 5)

p. Amalia Bartkowiak Wychowanie kulturalne
 (obszar - kultura, relacje)

21. Śladami starożytnej kultury 
greckiej we współczesności

Zajęcia dodatkowe 
(klasy 5 i 6, wrzesień-październik )

p. Amalia Bartkowiak Wychowanie kulturalne
 (obszar - kultura)

22. Film na podstawie “Pawła i 
Gawła” Aleksandra Fredry

Warsztaty filmowe p. Amalia Bartkowiak Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)



23. Międzynarodowy Dzień Kropki 
- święto kreatywności

Akcja nauczyciele matematyki 
i informatyki, 
p. Justyna Załęska
p. Marta Bogdanowicz
p. Izabela Kościelak

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych i kreatywności 
(obszar - kultura)

24. Akcja integracja klas czwartych Wycieczka
(klasy 4)

p. Joanna Zbierska
p. Katarzyna Karbowy
p. Ewa Kręgielska-Carlton
p. Anna Ressel 

Integracja zespołów klasowych
(obszar-relacje)

25. Integracyjne wyjście klas V z 
okazji Dnia Chłopaka

Wyjście
(klasy 5)

p. Klaudia Blacha
p. Magdalena Szmidt 

Integracja zespołów klasowych
(obszar-relacje)

26. Lekcje kulturowe o Wielkiej 
Brytanii- przez cały rok szkolny.
Konkurs w miesiącu maju

Akcja całoroczna Nauczyciele języka 
angielskiego

Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura, relacje, współpraca)

27. Rodzinny konkurs fotograficzny:
Foto-Eko “Cztery pory roku”

Konkurs całoroczny IX-V
(klasy 4-8)

p. Sylwia Kaszkowiak Rozwijanie kreatywności, współpraca, 
integracja
(obszar- kultura, relacje)

28. ,,Estetyczny zeszyt” Ogłoszenie konkursu na najładniejszy zeszyt
(klasy 1-3)

p. Nikola Sommer
p. Patrycja Stachowiak

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)

29. Motyli Wolontariat- 
akcja całoroczna

Akcje, warsztaty malowania motyli, warsztaty origami,
wrzesień-czerwiec
(klasy 1-8)

p. Joanna Zbierska
+współpracujący nauczyciele

Kształtowanie postaw społecznych: 
współpracy, empatii.
Wychowanie kulturalne, rozwijanie 
kreatywności, estetyka.

30. “Z łaciną za pan brat”
Sentencje łacińskie. Tworzymy 
słowniczek łaciński 

Akcja całoroczna

Klasa 8a i 8b

Wychowawcy klas: 8a i 8b Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)

31. Dekoracja okien – Jesień
Parter 
I i II piętro

Dekoracje
Klasy 3 
Klasy 8- 

Wychowawcy klas 3 
Wychowawcy klas 8

Rozwijanie wrażliwości i poczucia 
estetyki 





Październik 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Książki dla 7 krasnoludków Akcja czytelnicza 
(klasy 1-3)

p.Teresa Kajl-Jankowska Promowanie czytelnictwa
(obszar - kultura) 

2. Pasowanie na czytelnika uczniów 
klas pierwszych

Uroczyste pasowanie
(klasy 1)

p. Teresa Kajl-Jankowska Promowanie czytelnictwa
(obszar - kultura) 

3. Pasowanie na ucznia Uroczyste pasowanie
 (klasy 1)

Dekoracja i przygotowanie auli

Prowadzenie
p.Bernadeta Kalińska 

p.Hanna Leonarska
p.Patrycja Stachowiak

Wychowanie obywatelskie
(obszar relacje, kultura)

4. Wystawa pierwszaków "To my 
pierwszaki!"

Wystawa
 (klasy 1)

p.Hanna Leonarska Poznawanie siebie 
(obszar - relacje)

5. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych – „Portret Czytelnika”, 
październik

Konkurs 
(klasy 4-8)

p.Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura)

6. Akcja Caritas - Dzień Papieski Akcja charytatywna p.Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii 
(obszar- relacje)

7. Dzień Edukacji Narodowej Wyjście do kina
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści, 
wychowawcy klas

Edukacja kulturalna 
(obszar - kultura, relacje)

8. Konkurs pięknego czytania Konkurs
(klasy 4-8 i klasy 1-3)

nauczyciele poloniści
p. Joanna Burkert

Rozwijanie kompetencji językowych 
(obszar - kultura)

9. ,,Dobro jest w nas”. 
Dzień dobrego gestu.

Akcja 
(klasy 1-3)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar relacje)

10. Światowy dzień 
Tabliczki Mnożenia 

Akcja
(klasy 3-8)

nauczyciele matematyki i 
informatyki

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych 
(obszar - kultura)



11. “Lasy i ochrona przyrody w Polsce” Zajęcia terenowe
październik
(klasy 7)

p. Sabina Buziuk-Klimaszyk Rozwijanie kompetencji 
przyrodniczych (obszar - kultura, 
relacje)

12. Konkurs matematyczno-
informatyczny Instalogik

Konkurs
(październik-kwiecień, klasy 4-8))

p. Joanna Zbierska Rozwijanie kompetencji 
matematyczno-informatycznych 
(obszar - kultura)

13. Code Week Akcja
(klasy 1-8)

p. Joanna Zbierska Rozwijanie kompetencji 
matematyczno-informatycznych 
(obszar-kultura)

14. Szkolny konkurs wiedzy o Krajach 
Niemieckiego Obszaru Językowego
2022/2023

Konkurs
(klasy 7-8)

p. Elżbieta Kostusiak Rozwijanie kompetencji językowych 
(obszar - relacje, kultura)

15. Szkolna Liga Wolontariacka Akcje październik-marzec 
(klasy 4-8)

p. Katarzyna Karbowy
p. Joanna Zbierska

Rozwijanie empatii 
(obszar-relacje)

16. Bieg Motyli Akcja
(klasy1-8)

p. Joanna Zbierska Rozwijanie empatii
(obszar-relacje)

17. Projekt Krokus Akcja p. Adrianna Pińska Rozwijanie empatii, wiedzy 
historycznej (obszar - kultura, relacje) 

18. Konkurs o Janie Pawle II Konkurs 
(klasy 4-8)

p. D. Kubala
p. K. Wawrzyniak 

Wychowanie kulturalne

19. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy słowniczek 
łaciński 

Wychowawcy
klas: 8c i 8d

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Listopad 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Czytam misiowe książeczki Impreza z okazji Dnia Pluszowego 
Misia (klasy 1-3)

p.Teresa Kajl - Jankowska Propagowanie czytelnictwa
(obszar - kultura)

2. ,,Mój przyjaciel Miś” . Konkurs plastyczno- techniczny
 (klasy 1-3)

p. Izabela Kościelak
p. Joanna Koc 

Rozwijanie kreatywności
(obszar- kultura)

3. Dzień Przyjaźni - Konkurs 
recytatorski (wiersze o przyjaźni)

Konkurs recytatorski 
(klasy 1-3)

p. Anna Migdał 
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne.
(obszar- kultura)

4. Poznajmy się - ,,Konkurs literkowy” Konkurs 
(klasy 1 - 3)

p.Hanna Leonarska Rozwijanie kompetencji społecznych.
(obszar - relacje)

5. Akcja Caritasu - rogale Kiermasz Caritas Rozwijanie empatii
(obszar- relacje)

6. Rodzinny konkurs historyczny na 
wykonanie plakatu „Narodowe 
Święto Niepodległości 11 listopada”

Konkurs plastyczny i wystawa
(klasy1 - 8) 

p.Izabela Kościelak Rozwijanie kreatywności
(obszar- kultura, relacje)

7. Śpiewanie pieśni patriotycznych Impreza
(klasy 1-3)

p. Nikola Sommer Wychowanie patriotyczne
(obszar kultura)
Kształtowanie postawy patriotycznej, 
pogłębianie wiedzy historycznej.

8. Polish Independence Day - Polish 
roads to Independence - w ramach 
programu “Niepodległa”.

Święto Niepodległości po angielsku - 
Quiz:
Independence Day- 
The 11th of November !

nauczyciele języka angielskiego
klas 3

Rozwijanie kompetencji językowych
(Obszar - kultura)
Kształcenie językowe i wychowanie 
patriotyczne

9. Jesienny alert ortograficzny Alert
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Kształcenie językowe i uwrażliwianie 
na prawdę, dobro i piękno
(obszar - kultura, relacje)



10. ,,Edukacja z filmem”. Wychowanie 
do wartości.

Seans filmowy ,,Mały Książę”
(klasy 3)

p. Mirosława Godek
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne
(obszar  kultura, relacje)

11. ,,Dobro jest w nas”. 
Dzień dobrego czynu.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

12. Dzień życzliwości i pozdrowień Akcja, zadania klasowe, poczta 
życzliwości

p. Anna Migdał 
p. Katarzyna Potarzycka 

Rozwijanie kompetencji społecznych.
(obszar - relacje)

13. “Zdrowa kanapka” Akcja szkolna 
(klasy 1-3 i 4-8)

p. Joanna Burkert
p. Katarzyna Karbowy

Propagowanie wiedzy dot. zdrowego 
odżywiania (obszar - zdrowie)

14. Ogólnopolski konkurs 
matematyczno-plastyczny

Konkurs
(klasy 4-8)

p. Ewa Kręgielska-Carlton Rozwijanie kompetencji 
matematycznych (obszar- kultura)

15. Wojewódzkie Konkursy 
Przedmiotowe

Konkurs
(klasy 7-8)

nauczyciele przedmiotów Rozwijanie kompetencji językowych, 
matematycznych, kreatywności, 
logicznego myślenia
 (obszar - kultura)

16. Dzień Niepodległości:Pamiętnik 
Kobiet w historii - Marszałkowa 
Aleksandra Piłsudska Patronka roku
2023

Konkurs historyczny z okazji  
sześćdziesięciolecia śmierci A. 
Piłsudskiej 
Kartka z pamiętnika A.P.

p. A.Pińska
p. A.Fabiś
p. M.Hejduk

Wychowanie patriotyczne 
(obszar - kultura)
Kształtowanie postawy patriotycznej, 
pogłębianie wiedzy historycznej.

17. Międzynarodowy Konkurs 
Informatyczny “Bóbr”

Konkurs
(klasy 4-8)

p. Joanna Zbierska Rozwijanie kreatywności i 
kompetencji informatycznych 
(obszar - kultura)

18. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. 
Tworzymy słowniczek łaciński 

Wychowawcy
klas: 8e i 8f

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Grudzień 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Mikołajkowe wyścigi Turniej 
(klasy 4-8)

Nauczyciele wychowania fizycznego Rozwijanie sprawności fizycznej 
(obszar - zdrowie)

2. Mikołajkowy Turniej Sportowy Turniej
(klasy 1-3)

p. Anna Migdał 
p. Katarzyna Potarzycka 

Rozwijanie kreatywności.
(obszar - kultura, zdrowie)

3. Akcja Caritasu - Tytka 
charytatywna

Akcja
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

4. Akcja Caritasu - Stroiki wigilijne 
dla bezdomnych 

Kiermasz 
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

5. Akcja Caritasu - kiermasz 
mikołajkowy 

Kiermasz 
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

6. „Cytat dla Ciebie” Akcja
(klasy 1-8)

p. Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

7. Konkurs wiedzy o tradycjach 
Świąt Bożego Narodzenia w 
innych krajach.

Konkurs 
(klasy 1-8) 

p. Gabriela Weymann-Redlińska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

8. Kiermasz świąteczny Kiermasz wychowawcy świetlicy Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

9. Christmas Jumper Day –
 school fair

Świętowanie po angielsku, czyli 
bawimy się i pomagamy
(klasy 1-3)

p. Magdalena Hejduk
p. Aleksandra Proniuk

Rozwijanie kompetencji językowych 
(obszar - kultura)
Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)



10. Edukacja z muzeum. Kim był św. 
Mikołaj - radość dzielenia się z 
innymi.

Lekcja muzealna i warsztaty
(klasy 1-3)

p. Mirosława Godek
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura, relacje)

11. ,,Szlachetna Paczka” Akcja p. Dorota Berg 
p. Patrycja Stachowiak 
współpraca z Radą Rodziców 

Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

12. ,,Dobro jest w nas”. Dzień 
dobrego upominku.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

13. Świąteczne kolędowanie Impreza
(klasy 1-3)

Dekoracja auli

p. Katarzyna Wawrzyniak

wychowawcy klas 2

Wychowanie kulturalne
 (obszar - kultura)

14. Konkurs mitologiczny Konkurs
(klasy 5-6)

p. Amalia Bartkowiak Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

15. Ogólnopolski konkurs 
matematyczno-literacki 
“Matematyka fraszką, wierszem, 
limerykiem”

Konkurs
(4-8)

p. Ewa Kręgielska-Carlton Wychowanie kulturalne (obszar - 
kultura)

16. Eliminacje do Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego 
Miasta Poznania 

Konkurs 
(klasy 4-8)

Klaudia Blacha i nauczyciele matematyki Rozwijanie kompetencji 
matematycznych (obszar - kultura)

17. Kalendarz adwentowy Akcja
(klasy 4-8)

Zespół przyrodniczy Rozwijanie kreatywności uczniów 
(obszar - kultura)

18. Szkolny konkurs wiedzy o 
astronomii

Konkurs
(klasy 7-8)

p. M. Piórkowski Wychowanie kulturalne
 (obszar - kultura) 

19. Jak ty obchodzisz 104 rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego?

Konkurs
(klasy 4-8)

p. Joanna Zbierska
p. Dorota Berg

Rozwijanie kompetencji 
informatycznych, kreatywności, 
postaw patriotycznych (obszar-
kultura, relacje)

20. Znaczek pocztowy pod hasłem 
“Wolontariat”

Konkurs plastyczny 
(klas 1-8)

p. Sylwia Kaszkowiak
p. Bernadeta Kalińska

Rozwijanie kreatywności, 
wrażliwości (obszar kultura)



21. Konkurs “Zima opowiada”, 
wystawa prac konkursowych

Konkurs 
(klasy 1-3)

p. Anna Migdał 
p. Katarzyna Potarzycka

Rozwijanie kreatywności i 
kompetencji plastycznych 
(obszar - kultura)

22. Dekoracje okien 
I i II piętro 

Dekoracja korytarza długiego

Klasy
(klasa 6-7) zima

Klasy 2 - zima

Wychowawcy 

Wychowawcy

Rozwijanie wrażliwości i poczucia 
estetyki

23. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy 
słowniczek łaciński 

Wychowawcy
klas: 7a i 7b

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Styczeń 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Balik karnawałowy Impreza
(klasy 1-3)

p. Izabela Kościelak Wychowanie kulturalne
(obszar - relacje)

2. Konkurs recytatorski “Poezja 
niejedno ma imię”

konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Poznawanie świata wartości (obszar -
relacje, kultura)

3. ,,Dobro jest w nas”. Dzień 
dobrych relacji.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

4. Spelling Bee for Fun - konkurs 
polegający na literowaniu słów 
w języku angielskim

Spelling test - wyłonienie  szkolnego 
Championa
(klasy 2-3)

nauczyciele j.angielskiego
klasy 2-3

Rozwijanie kompetencji językowych
(obszar - kultura)

5. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy 
słowniczek łaciński 

Wychowawcy
klas: 6a i 6b

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Luty 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

6. „Kosmiczne tytuły” (550 rocznica 
urodzin M. Kopernika), luty

Konkurs czytelniczy
(klasy 4-8)

p.Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

7. Konkurs fotograficzny w formie 
kolażu: „Fota szczęśliwego kota”

Konkurs fotograficzny 
(klasy 1-8)

p. Izabela Kościelak, p. Anna Zasada, 
p. Teresa Różycka

Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

8. Konkurs z okazji Dnia Języka 
Ojczystego na najzabawniejszy 
łamaniec językowy

Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Rozwijanie kompetencji językowych 
(obszar - kultura)

9. Konkurs literacki z okazji 
DJO“Jestem najlepszą wersją 
siebie” 

Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Rozwijanie kompetencji językowych,
poznawanie siebie (obszar kultura, 
relacje)

10. “Ortograficzne grafitti” konkurs 
polonistyczno-plastyczny z okazji 
DJO

Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Rozwijanie kompetencji językowych 
(obszar - kultura)

11. ,,Edukacja z filmem”. Ku 
wzajemnemu zrozumieniu.

Seans filmowy- Paddington 2
(klasy 1-3)

p. Mirosława Godek,
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura, relacje)

12. ,,Dobro jest w nas”. 
Dzień dobrej współpracy.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

13. Memoriał Urszuli Marciniak czyli 
otwarte zawody z rozwiązywaniu 
łamigłówek logicznych

Konkurs
(klasy 4-8)

p. Joanna Zbierska  Rozwijanie kreatywności i komp. 
matematycznych (obszar - kultura)

14. Dzień Bezpiecznego Internetu Akcja
(klasy 4-8)

p. Joanna Zbierska 
wychowawcy 

Rozwijanie świadomości dot. 
bezpieczeństwa w internecie (obszar 
- relacje, bezpieczeństwo)

15. 2023 rokiem Mikołaja Kopernika 
Ludzie nauki

“Wstrzymał słońce, ruszył ziemię”- 
Konkurs historyczny z okazji obchodów 
550 rocznicy urodzin M.Kopernika

zespół historyków Wychowanie patriotyczne 
(obszar - kultura)
Kształtowanie postawy patriotycznej,



Plakat lub prezentacja komputerowa 
(klasy 4-8)

pogłębianie wiedzy historycznej.

16. Stop wojnie! Wystawa plakatów
(klasy 4-8)

zespół historyków Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

17. Love songs Konkurs piosenki angielskiej 
(klasy 4-8)

p. Magdalena Szmidt
p. Monika Derda

Wychowanie kulturalne, rozwijanie 
kompetencji językowych  (obszar-
kultura)

18. Podsumowanie pracy w pierwszym 
semestrze

Podsumowanie semestru, rozdanie 
dyplomów oraz nagród za osiągnięcia 
pierwszego półrocza

Wychowawcy Wychowanie kulturalne i 
obywatelskie (obszar - kultura) 

19. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy 
słowniczek łaciński 

Wychowawcy
klas: 6c i 6d

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Marzec

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, 
zdrowie)

1. „Tylko w ciemności widać 
gwiazdy”

Konkurs poetycki
(klasy 4-8)

p.Teresa Kajl-Jankowska Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

2. Akcja Caritasu - "Baranki 
wielkanocne"

Akcja p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

3. Kiermasz wielkanocny Kiermasz 
(klasy 1-3)

wychowawcy świetlicy Rozwijanie empatii
(obszar - relacje

4. Wiosenny alert ortograficzny Alert
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Rozwijanie kompetencji językowych, 
uwrażliwianie na piękno i dobro, (obszar
- kultura, relacje)

5. Dzień Wiosny Impreza 
(klasy 1-3)

p. Nikola Sommer Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

6. Konkurs ortograficzny 
“Zaakceptuj siebie”

Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Poznawanie siebie (obszar - relacje)

7. Integracyjne wyjście klas V z 
okazji Dnia Kobiet

Wyjście
(klasy 5)

p. Klaudia Blacha
p. Magdalena Szmidt 
p. Adam Fabiś

Integracja zespołów klasowych
(obszar-relacje)

8. ,,Edukacja z teatrem”. 
Fascynujący świat teatru.

Spektakl teatralny w Teatrze Animacji. 
Spotkanie z aktorem, wizyta w Galerii Lalek.
(klasy 1-3)

p. Mirosława Godek,
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne
(obszar relacje, kultura)

9. Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny ,,Kangur”

Konkurs
(klasy 4-8)
(klasy 2-3)

p. Ewa Pawlicka        i nauczyciele 
matematyki
p. Nikola Sommer

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych
(obszar-kultura)

10. Dzień matematyki Akcja p. Ewa Kręgielska-Carlton Rozwijanie kompetencji 



(klasy 4-8) p. Agnieszka Rutkowska matematycznych
(obszar-kultura)

11. ,,Dobro jest w nas”. Dzień 
optymizmu.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

12. “W zdrowym ciele, zdrowy duch” Akcja
(klasy 1-3)

p. Joanna Burkert Rozwijanie zdrowych nawyków (obszar 
- bezpieczeństwo, zdrowie)

13. Święto Liczby Pi - Dzień 
Matematyki

Akcja
(klasy 4-8)
(klasy 1-3)

p. Ewa Kręgielska-Carlton 
i nauczyciele matematyki
p. Nikola Sommer

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych (obszar - kultura)

14. Wieczór odkrywców Warsztaty
(klasy 7-8)

Zespół przyrodniczy Rozwijanie zainteresowań (obszar-
kultura, relacje)

15. Tydzień profilaktyki - zajęcia z 
zakresu profilaktyki

Warsztaty,
spotkania z ekspertami.

psycholog szkolny,
pedagog szkolny,
wychowawcy

Rozwijanie zdrowych nawyków (obszar 
- bezpieczeństwo, zdrowie).

16. Rekolekcje wielkopostne klasy 1-8 nauczyciele religii 

17. “Kobieta w Biblii” konkurs
(klas 6-8)

p. D. Kubala Wychowanie kulturalne, rozwijanie 
zainteresowań 

18. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy słowniczek 
łaciński 

Wychowawcy
klas: 5a i 5b

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)

19. W ramach tygodnia profilaktyki 
organizowanego przez zespół 
pedagog.-psych.

“Zmysłowy Reset”- kl.8; przeciwdziałanie 
destrukcyjnym myślom i depresji u 
młodzieży oraz obniżenie lęku związanego z 
egzaminami.
“Co za dużo, to niezdrowo”kl.7- o 
nadużywaniu Internetu i urządzeń 
ekranowych
“Fonoholizm”- czyli o sile przyciągania 
Twojego telefonu.
“Szanuję, nie hejtuję” zaproszenie do akcji 
koszulkowej.

p. Magda Hejduk Rozwijanie zdrowych nawyków (obszar 
- bezpieczeństwo, zdrowie).

20. ,,Muzyczne pasje” Prezentacja talentów muzycznych. Występ p. Nikola Sommer Wychowanie kulturalne



podczas apelu
(klasy 1-3)

p. Izabela Kościelak
wychowawcy klas 1-3

(obszar - kultura, relacje)

21. Dekoracje okien
I i II piętro

Dekoracja korytarza długiego

Klasy IV-V - wiosna

Klasy I - wiosna

Wychowawcy

Wychowawcy

Rozwijanie wrażliwości i poczucia 
estetyki 



Kwiecień 

LP ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Ja za 10… 20… 30 lat… Kim chcesz 
zostać w przyszłości? Przedstaw swój 
pomysł na siebie na zdjęciu. 

Konkurs
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści ukierunkowanie na poszczególne 
zawody (obszar - relacje)

2. ,,Edukacja z filmem”. W trosce o 
przyszłość planety.

Akcja Seans filmowy ,,Jakub, Mimmi i 
gadające psy”(klasy 1-3)

p. Mirosława Godek,
p. Katarzyna Potarzycka

Wychowanie kulturalne i obywatelskie
(obszar kultura, relacje, zdrowie)

3. Dzień Ziemi -plakat ekologiczny ,, Konkurs plastyczny
(klasy 1-3)

p. Anita Podgórska Rozwijanie kreatywności uczniów
(obszar kultura, zdrowie)

4. Konkurs przyrodniczy Konkurs
(klasy 1-3)

p. Katarzyna Potarzycka
p. Anita Podgórska

Rozwijanie kompetencji przyrodniczych
(obszar 

5. “Sztuka dla dzieci”. Akcja 
(klasy 1 - 3)

p. Patrycja Stachowiak Wychowanie kulturalne
(obszar kultura, relacje)

6. ,,Dobro jest w nas”. Dzień dobrego 
nawyku.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

7. Wojciech Korfanty Patronem roku 
2023 - konkurs historyczny z okazji 
150.rocznicy urodzin W. Korfantego

“Krowa Korfantego i inne takie - czyli 
Śląsk na wesoło - konkurs na mem po 
śląsku o Śląsku”.
(klasy 4-8)

p. A.Pińska
p. A. Fabiś
p. M.Hejduk

Kształtowanie postawy patriotycznej, 
pogłębianie wiedzy historycznej

8. Konkurs fizyczny “Lwiątko” Konkurs
(klasy 7-8)

p. Marek Piórkowski Wychowanie kulturalne (obszar - 
kultura) 

9. Mój ulubiony polski sportowiec Konkurs 
(klasy 4-8)

p. Sylwia Kaszkowiak Rozwijanie kreatywności
(obszar- kultura)

10. Akcja żonkile- upamiętniająca 
rocznice wybuchu w getcie 
warszawskim 

Akcja 
(klasy1-8)

p. Joanna Zbierska i wychowawcy Wychowanie patriotyczne

11. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy słowniczek 
łaciński 

Wychowawcy
klas: 5c i 4a

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Maj 

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, 
zdrowie)

1. Akcja o charakterze plastyczno-
wiedzowym: „Na ty z symbolami 
narodowymi”

Akcja p. Gabriela Weymann-Redlińska wychowanie patriotyczne 
(obszar - kultura)

2. “Zarażamy czytaniem…” 
Czytelnicza przerwa na kocyku.

Akcja
(klasy 4-8)

(klasy 1-3)

nauczyciele poloniści

wychowawcy klas 1-3

Propagowanie czytelnictwa 
(obszar - kultura)

3. Dzień Patronki Zajęcia z wychowawcą
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści
nauczyciele historycy

Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura)

4. Konkurs dotyczący Marii 
Konopnickiej

Konkurs 
(klasy 4-8)

nauczyciele poloniści Wychowanie kulturalne, rozwijanie 
kreatywności
(obszar - kultura)

5. Konkurs matematyczny Konkurs 
(klasy 2-3)

p. Anna Migdał
p. Katarzyna Potarzycka

Rozwijanie kompetencji 
matematycznych.
(obszar - kultura)

6. ,,Prymus”-sprawdzenie osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 

Test wiedzy ,,Prymus 2023”
(klasy 3)

p. Katarzyna Wilanowicz Rozwijanie kompetencji 
matematycznych i językowych.
(obszar - kultura)

7. Konkurs kaligraficzny konkurs
(klasy 1-3)

p. Anita Podgórska 
p. Anna Migdał

Rozwijanie kompetencji językowych.
(obszar- kultura)

8. ,,Dobro jest w nas”. Dzień zdrowego 
jedzenia.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

9. ,,Jan Paweł II moim autorytetem” Konkurs plastyczny
(klasy 2-4)

p. Katarzyna Wawrzyniak Kształtowanie postaw religijnych
(obszar- kultura)

10. Obchody: Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej i 

Prezentacja prac plastycznych/wystawa 
zdjęć/rodzinne plany na Majówkę

zespół historyków Wychowanie patriotyczne 
(obszar - kultura)



Narodowego Święta 3 Maja (klasy 4-8) Rozwijanie postawy patriotycznej i 
kreatywności
(obszar- kultura, relacje)

11. Wycieczka edukacyjna Wycieczka- lekcja pokazowa
klasy 8 

p. Marek Piórkowski Wychowanie kulturalne (obszar - 
kultura, relacje) 

12. Rok według patronki czyli cztery 
pory roku według Konopnickiej

Konkurs
(klasy 4-8)

p. Dorota Berg
p. Joanna Zbierska 

Rozwijanie kompetencji plastycznych, 
informatycznych, kreatywności (obszar
- kultura)

13. Dzień dziennikarza obywatelskiego i 
Światowy Dzień Wolności Prasy - 
media i opinia publiczna

W ramach projektu “WOS na żywo 
”Konkurs na “Dobry Wywiad”; 
/Szkolny Sondaż/Prasówka
(klasy 7-8)

p. Magda Hejduk,
wychowawcy

Wychowanie kulturalne i 
obywatelskie.
(obszar- kultura)
Wiedza o społeczeństwie.

14. Konkurs wiedzy z języka 
angielskiego 

Konkurs 
(klasy 4-8)

p. Magdalena Szmidt Rozwijanie kompetencji językowych, 
wychowanie kulturalne (obszar - 
kultura)

15. Rozstrzygnięcie konkursu na 
najładniejszy zeszyt

Konkurs 
(klasy 1-3)

p. Nikola Sommer
p. Patrycja Stachowiak

Rozwijanie kompetencji językowych i 
umiejętności manualnych (obszar 0 
kultura)

16. Konkurs recytatorski - wiersze Marii 
Konopnickiej 

Konkurs recytatorski 
(klasy1 - 3)

p. Joanna Koc Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura, relacje)

17. “Z łaciną za pan brat” Sentencje łacińskie. Tworzymy 
słowniczek łaciński 

Wychowawcy
klas: 4b i 4c

Wychowanie kulturalne
(obszar kultura)



Czerwiec

LP. ZADANIE FORMA/SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE OBSZAR WYCHOWANIA
(kultura, relacje, bezpieczeństwo, zdrowie)

1. Zabawa świetlicowa  z okazji Dnia 
Dziecka, połączona z konkursami 
ruchowymi.

Impreza
(świetlica)

p. Izabela Kościelak 
p. Joanna Koc 

Wychowanie kulturalne.
(obszar- kultura, relacje)

2. Dzień Sportu Impreza 
(klasy 1-8)

Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie kulturalne 
(obszar - kultura)

3. Konkurs przyrodniczy “Omnibus” Konkurs 
(klasy 6-8)

Zespół przyrodniczy Rozwijanie kompetencji 
przyrodniczych (obszar - kultura)

4. Dzień Gier Planszowych 
Zajęcia w ramach kół zainteresowań,

Wystawa “W co gramy? W co grali nasi 
dziadkowie?” (klasy 1-8)

p. Klaudia Blacha, p. Ewa Pawlicka
wychowawcy klas 1-3

Rozwijanie zainteresowań 
(obszar - relacje)

5. ,,Dobro jest w nas”. Dzień dobrego 
wolontariusza.

Akcja całoroczna
(klasy 1-8)

p. Bernadeta Kalińska Rozwijanie empatii
(obszar - relacje)

6. Zapoznanie rodziców przyszłorocznych 
klas I z ofertą szkoły

Spotkanie integracyjne z rodzicami,
 
Wystawa ,,Tak pracujemy”

Dyrektor szkoły, wychowawcy 
przyszłorocznych klas 1
Wychowawcy klas 1

Wychowanie obywatelskie
(obszar - kultura)

7. Bal klas ósmych Impreza 
(klasy 8)

Rodzice
Dyrekcja, wychowawcy klas 8

Wychowanie obywatelskie
(obszar - kultura)

8. Podsumowanie pracy w drugim semestrze Apel klas 1-3
Występ laureatów konkursu ,,Muzyczne 
pasje”
Dekoracja auli
Pożegnanie klas 3

Prowadzenie 
p. Izabela Kościelak

wychowawcy klas 3
wychowawcy klas 3 

Wychowanie obywatelskie, 
patriotyczne. 
(obszar - kultura, bezpieczeństwo,
zdrowie, relacje)

9. Wystawa ,,Witamy w szkole” Wystawa na rozpoczęcie 
roku szk.2023/24
Dekoracja auli na 1 września 2023r.

p. Patrycja Stachowiak

p. Hanna Leonarska

Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura, relacje)

10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego Pożegnanie klas ósmych
Zakończenie roku szkolnego 
(klasy 1-8)

wychowawcy klas 8
Wychowawcy klas 1-7
Dyrekcja

Wychowanie kulturalne
(obszar - kultura, relacje)




