
PLAN PRACY 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

   
 

Legenda: 

                                G - wykonanie dekoracji w gablocie 

                                                             

                                   I -  umieszczenie informacji o imprezie na szkolnej stronie internetowej 



WRZESIEŃ 

Jakie zasady obowiązują w SP 10? Nauczanie na odległość - jak bezpiecznie korzystać z Internetu?  

Co ciekawego zaplanują uczniowie, ich rodzice i nauczyciele na rok szkoły 2020/2021? 

l.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. „Witaj szkoło” – uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021 

- kl. I (łącznik), 

- kl. II- III (sale lekcyjne), 

- kl. IV – VIII(sale lekcyjne), 

  

  

  

 

 

  

 

 

kl. 1 – wychowawczyni 

klasy III 

 

kl. 8 - A. Kapustyńska - 

lider, E. Skok, R. 

Puławska, H. Pacynko,   

Spotkania z 

wychowawcami w salach 

lekcyjnych 

Dekoracja, przygotowanie 

łącznika – nauczyciele 

świetlicy, A.Szymańska, 

2 IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G+I 



 

Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej na temat COVID-19, 

bezpieczeństwa i higieny pracy na 

terenie szkoły. 

 

A. Wysocka, B. Tyżaj, R. 

Kaczmarek 

W. Królik 

A. Lipiec 

M. Wilkowska 

Nagłośnienie - G. Dudek, 

Poczet- S. Czapska 

 

 

 

 

 

2. Postępuję zgodnie z „Kodeksem 

Życia Szkoły” 

1. Zapoznanie (lub przypomnienie) z 

ustrojemszkolnym i obowiązującymi 

procedurami orazregulaminami, 

prawami i obowiązkami ucznia oraz 

dekalogiem „dziesięć zasad dziesiątki”. 

2. Zapoznanie z koncepcją pracy 

szkoły. 

3. Zawarcie kontraktów klasowych z 

uczniami. 

4. Powołanie zespołów pomocy 

koleżeńskiej wśród uczniów klas IV –

VIII. 

Wychowawcy  klas I-VIII 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Do 15 IX 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzone kontrakty 

podpisane przez uczniów 

należy  wywiesić  w salach 

lekcyjnych 

  

  

  

  

  

  

  



5. Pogadanki na temat bezpieczeństwa. 

6. Pomiar wzrostu i wysokości 

podkolanowej uczniów oraz ustalenie 

numeru stolika i krzesła dla każdego 

ucznia, uzupełnienie zapisów w 

skoroszytach klasowych. 

  

   

 

Do końca IX 

  

  

  

Omówienie 

wyników 

X/XI 

  

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym 

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące 

higieny osobistej z uwagi na reżim 

sanitarny obowiązujący w szkole. 

 

1. Pogadanki nt. zasad bezpieczeństwa 

w zakresie profilaktyki COV-19- 

zapoznanie i wdrożenie dekalogu 

bezpieczeństwa uczniów zgodnie z 

wytycznymi MEN, organu 

prowadzącego oraz wewnętrznymi 

procedurami. 

2. Stosowanie ustalonych zasad w 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I-VIII 

Pielęgniarka 

  

  

 

Wszyscy uczniowie i 

Do 20 IV 

  

  

  

 

 

cały rok 

Zapisy w dzienniku lekcyjnym 



trosce o zdrowie całej społeczności 

szkolnej. 

pracownicy szkolny 

4. Bezpiecznie korzystanie z Internetu 

1. Wdrożenie uczniów do stosowania 

narzędzi wykorzystywanych w 

kształceniu na odległość, np. Microsoft 

Office 365 Teams,Classroom, 

WhatsApp itp. 

 

2. Wdrożenie uczniów do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 

sieci na co dzień, a także podczas pracy 

zdalnej – rozmowy z uczniami. 

 

3. Zajęcia edukacyjne dotyczące 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

4. Zajęcia profilaktyczne dotyczące 

zagrożeń w Internecie. 

  

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele informatyki, 

wychowawcy klas III – 

VIII 

 

 

Wychowawcy klas IV - 

VIII 

  

  

  

 

od 7 IX do 30 

IX 

  

  

od 7 IX do 30 

IX 

  

 

  

Zapisy w dzienniku lekcyjnym 

 

  

 

5. „Dokonuję wyboru i dążę do celu”: 

- przedstawienie rodzicom propozycji 

rocznego planu pracy dydaktyczno-

  

Wych. klas I-VIII 

Rodzice 

Do 30  IX 

(zebranie R) 

G+I 

Zebrane od rodziców i uczniów 

propozycje działań 



wychowawczej szkoły i oddziału, 

-udział uczniów i rodziców w 

planowaniu zadań 

dydaktyczno- wychowawczych, 

rozwijanie kreatywności, 

- wybory przedstawiciela Rady 

Oddziałowej 

do Rady Rodziców, 

-wybór Rad  Klasowych Rodziców. 

  

  

  

  

  

  

  

wychowawczo- opiekuńcze  

należy wyeksponować w planie 

wychowawczym 

oddziału/szkoły (online). 

Uzyskać informacje przed 

zebraniem. 

6. „Uczymy demokracji” 

Wybieramy: 

- uczniowskie samorządy klasowe - II– 

VIII, 

- łączników do współpracy z biblioteką, 

- samorząd uczniowski klas IV –VIII, 

- wybór imprez i konkursów przez 

uczniów do możliwej realizacji. 

Wych. kl. II-VIII 

Nauczyciele poloniści i 

historycy 

 

 

Opiekunowie SU: M. 

Chałat, B. Brzezińska, + 

wybór uczniów 

..........................  

Do 27 IX 

  

 

 

SU –  do 30 

IX 

G+I 

  

  

  

  



7. Zajęcia integrujące klasy I i IV – 

adaptacja w celu zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa i dobrego 

samopoczucia w szkole z 

uwzględnieniem zasad higieny i 

bezpieczeństwa dotyczących COV-19. 

Wychowawcy klas I, 

kl. IV -  I.Bielicka 

Do  30  IX Zapis w dzienniku 

8. Zebranie propozycji uczniów 

dotyczących konkursów i szkolnych 

imprez na rok szkolny 2020/2021 

Opiekunowie SU Do końca 

września 

  

9. Diagnoza  w zakresie czynników 

chroniących i czynników ryzyka w 

środowisku szkolnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych 

oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. 

I. Bielicka + wychowawcy 

klas 

W terminie 30 

dni od 

rozpoczęcia 

roku szk. 

  

  

  



PAŹDZIERNIK 

Co robi nauczyciel, sekretarz szkoły, główna księgowa, kierownik gospodarczy, woźna i inni pracownicy szkoły? 

Jakie mamy mocne i słabe strony, zainteresowania  oraz predyspozycje w uczeniu się? 

Kto zostanie przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego? Dlaczegowarto brać udział w wyborach i mieć wpływ 

na życie szkoły? 

Lp. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. „Dzień Edukacji Narodowej” 

1. Redagowanie życzeń dla pracowników 

oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 

wybór najciekawszych prac w celu ich 

wysłania.  

 

2. Wywiad z pracownikami szkoły, np. panią 

księgową, kierownikiem gospodarczym, 

panią sekretarz, panią woźną, panem 

konserwatorem, wybranymi nauczycielami w 

celu zaprezentowania  społeczności szkolnej 

specyfiki pracy danego zawodu, wybór 

najciekawszych prac i wyeksponowanie ich 

w szkolnej gablocie i stronie internetowej. 

 

  

Uczniowie klas III oraz IV, 

V – wychowawcy klas III  

oraz nauczyciele uczący 

języka polskiego w klasach 

IV 

  

Uczniowie klas VI,VII 

oraz nauczyciele języka 

polskiego 

  

  

 

 

 

  

najpóźniej 

do  6 X 

eskpozycja 

13 X 

 

najpóźniej 

13 X 

  

 

 

G+I 

Aktywność w 

ramach zajęć j. 

polskiego, 

informatyki, techniki 

i plastyki 

  

  

Zbiórka znaczków 

pocztowych przez 

uczniów. 



3. Wysłanie życzeń pracownikom szkoły z 

wykorzystaniem narzędzia Office 335. 

 

4. Wykonanie zbiorowej laurki dla 

nauczycieli i innych pracowników szkoły SP 

10 z okazji Dnia Edukacji Narodowej   

wystawiona na holu wykonana przez  

uczniów (życzenia w formie kwiatka, serca, 

itd.). 

 

5. Przygotowanie życzeń dla emerytowanych 

nauczycieli SP 10 przez uczniów klas V. 

 

6. Adresowanie kopert i wysłanie życzeń dla 

emerytowanych nauczycieli 

  

 

Nauczyciel informatyki - 

R. Stępniak- 

  

Nauczyciele plastyki oraz 

opiekun SU, wychowawcy 

I-VIII,  

G. Łucka  

  

Nauczyciele języka 

polskiego uczący w 

klasach V oraz nauczyciele 

plastyki, techniki   

  

Wychowawcy klas IV,V 

oraz Rada Rodziców 

najpóźniej 

12 X 

  

  

2. Poznaję swoją klasę i siebie samego  - 

moje mocne i słabe strony oraz 

preferencje w uczeniu się. 

1.Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej 

relacji rówieśniczych w zespole klasowym 

w celu ustalenia klimatu panującego wśród 

uczniów oddziału oraz zbadanie zjawiska 

dyskryminacji: 

Wychowawcy klas IV - 

VIII 

Od 15 X do 

30 X 

Zapis realizacji 

zadań w dzienniku 



- ustalenie  mocnych stron zespołu 

klasowego  i obszarów do rozwoju uczniów, 

uwzględnienie szans i zagrożeń, 

- zaplanowanie działań  w celu 

wyeliminowania niepożądanych zachowań 

uczniów i promowanie właściwych. 

2. Omówienie wyników przeprowadzonej 

diagnozy  na godz. wychowawczej i na 

zebraniu z rodzicami. 

3. Zaplanowanie i wdrożenie działań 

upowszechniających tolerancję wśród 

uczniów danego oddziału (klasy III – VI). 

4. Przeprowadzenie zajęć w klasach IV – VI 

w ramach  realizacji programu doradztwa 

zawodowego nt. mocnych stron uczniów 

(wzmacnianie samooceny). 

5.Przeprowadzenie w  klasach VII, VIII 

badania dotyczącego  ustalenia mocnych 

stron ucznia, jego preferencji związanych z 

uczeniem się. 

W czym jestem dobry? Co jest moją mocną 

stroną? W czym mogę być specjalistą? 



3. Nasze pasje i zainteresowania. 

Prezentacja zainteresowań uczniów klas II, 

III  na szkolnym korytarzu. 

Stworzenie opisu siebie w języku angielskim 

oraz w języku niemieckim – prezentacja 

prac na szkolnym korytarzu 

  

Wychowawcy klas II, III 

A. Nowak 

  

Nauczyciele języka 

angielskiego i języka 

niemieckiego 

do  26 X   

4. Wybory do samorządu Uczniowskiego 

 

1. Rozmowa z uczniami nt.:  Dlaczego warto 

brać udział w wyborach i mieć wpływ na 

życie szkoły? 

2. Przeprowadzenie wyborów reprezentantów 

uczniów każdego oddziału klas III – VIII do 

Samorządu Uczniowskiego: 

- prezentowanie przez uczniów swoich 

pomysłów na aktywność SU; 

- głosowanie – wybór przewodniczącego oraz 

sekcji SU 

  

 

wychowawcy klas III-VIII 

  

 

 

M. Chałat, B. Brzezińska, 

wychowawcy klas III-VIII 

  

do 19 X 

  

  

od 20 do 

27 X 

  



5. Dni Profilaktyki „Żyjmy mądrze i 

zdrowopod hasłem - wszyscy walczymy z 

hałasem” 

- pogadanki pielęgniarki, 

- quiz tematyczny 

- konkursy artystyczne,  

- zajęcia profilaktyczne prowadzone przez 

pedagoga, 

 

Praca plastyczna dla klas drugich : CISZA I 

HAŁAS 

- pogadanki z pracownikiem Sanepidu 

A. Antkowiak,  J. 

Drzewiecka, 

I. Bielicka, M. 

Suchowierska-Rafalska + 

wychowawcy I-VIII, 

nauczyciele w-f  

Pielęgniarka szkolna 

 

 

R. Roman, J. Terlecka 

 

A.Szyntar 

22 X – 26 

X 

G+I 

  

- nagrody 

zagwarantowane 

przez Radę Rodziców 

 

 

 

 

 

6.  Pasowanie na ucznia klas pierwszych A.Wysocka,  

M. Sieląg 

A.Bernecka 

 forma ustalona przez 

wychowawców klas 

pierwszych 

  

  



 LISTOPAD 

Jakie cechy powinien mieć prawdziwy patriota? 

Czy znasz swoje prawa i obowiązki? 

L.p.  ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. „Dzień Niepodległości”- kształtowanie postaw 

patriotycznych. Wychowanie do wartości. 

 

Klasy I- nauka 4 zwrotek hymnu państwowego 

 

Klasy II- wykonanie dekoracji patriotycznych 

 

Klasy III- krótki program artystyczny dla klas I 

(prezentacja w salach lekcyjnych) 

 Klasy IV-VIII 

 „Gdy myślę Polska…” 

 

Nauczyciele geografii, 

polskiego, historii, 

plastyki i muzyki,  

G. Łucka  

Wychowawcy klas I 

Wychowawcy klas II,  

A.Nowak 

Wychowawca klasy III 

8 XI 

  

  

  

  

  

od 4-10 

XI 

 

 

 

G+I 

Aktywność w 

ramach wszystkich 

przedmiotów (zapis 

w dzienniku). 

  

  

  



  „Gdy myślę Polska…” 

Konkurs wiedzy dotyczący odzyskania przez Polskę 

niepodległości dla uczniów klas VII,VIII w formie 

online. 

Konkurs wiedzy o Józefie  Piłsudskim dla 

zainteresowanych uczniów klas III - VI w formie 

online. 

Tworzenie plakatów,  gazetek  i  innych form 

informujących  o odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości tworzone na lekcjach historii w klasach 

V i VI. Dla zainteresowanych w klasach VII - VIII. 

Nauczyciele historii, 

WOS 

 

 

 

 

S. Czapska, 

G.Łucka  

    

  „Gdy myślę Polska…” 

  Recytacja wybranych utworów o treści ojczyźnianej. 

Nauczyciele języka 

polskiego 

    

  „Gdy myślę Polska…” 

 Wykonanie prac plastycznych (krajobrazy Polski - 

np. Pojezierze Mazurskie, Tatry, Pojezierze 

Pomorskie, Nizina Podlaska, Wyżyna Śląska) 

“Piękna nasza Ojczyzna” - ciekawe, cenne miejsca w 

Polsce warte zobaczenia... 

Nauczyciele geografii 

 

Paweł Segień 

 

Dorota Niedbała 

   



 „Gdy myślę Polska…” 

 

Opis polskich symboli narodowych w języku 

angielskim. 

Przedstawienie i porównanie polskich symboli 

narodowych z symbolami narodowymi krajów 

anglojęzycznych. 

 

Porównanie i informacje nt. świąt narodowych Polski 

i Niemiec : Narodowe Święto Niepodległości w 

Polsce  i Dzień Jedności Niemiec. 

Nauczyciele języka 

obcego 

 

D.Nawrot 

  

K. Jarząbkowska 

 

 

 

Ewa Drela 

  

 „Gdy myślę Polska…” 

 

Konkurs plastyczny dotyczący symboli narodowych 

oraz PLAKATY związane z obchodami Święta 

Niepodległości 

Biało - czerwona mozaika. Przygotowanie prac 

plastycznych w klasach: Va, Vb, VI d. 

Nauczyciele plastyki, 

techniki 

 

B. Brzezińska,  

A. Szymańska 

 

Renata Roman 

  



  „Gdy myślę Polska…” 

1. klasy I-III nauczą się piosenki “JESTEŚMY 

STĄD” zespołu Gawęda 

2.klasy IV-VI nauka piosenki “ŻEBY POLSKA 

BYŁA POLSKĄ” 

3.klasy VII-VIII “URODZIŁEM SIĘ W POLSCE” 

Każda klasa nagrywa krótką prezentację utworu 

śpiewanego przez wytypowane osoby z klasy lub całą 

klasę(filmik do 3-4 min).Mile widziane rekwizyty, 

stroje biało-czerwone, czapki itp.Prezentacja końcowa 

będzie się składała z pokazowych filmików, czyli 

prezentacji klasowych.  

 

Nauczyciel muzyki 

Beata Brzezińska 

 

realizacja do 5 XI żeby 

zdążyć zgrać  

    

  „Gdy myślę Polska…” 

Origami kołowe - wykonanie kokard biało-

czerwonych klasy IV-V. 

Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią o tematyce 

związanej z odzyskaniem niepodległości przez 

Polskę- klasy VI-VIII na Quizizz.com. 

Nauczyciele matematyki     



  „Gdy myślę Polska… 

Przedstawienie na lekcjach wychowania fizycznego 

informacji o historii polskiego sportu w tamtym 

okresie, polskich sportowcach, najważniejszych 

osiągnięciach sportowych (w formie prezentacji/ 

informacji w formie gazetki ściennej). 

Sportowcy dla Niepodległej-Przedstawienie na 

lekcjach wychowania fizycznego informacji o 

kulturze fizycznej w II Rzeczypospolitej, narodzinach 

polskiego sportu, polskich dyscyplinach sportowych 

przed II wojną światową, znanych sportowcach, 

którzy walczyli na wojnie. (forma prezentacji 

multimedialnej). 

Nauczyciele w-f,  

A. Szyntar 

 

 

Weronika Królik 

listopad    

  „Gdy myślę Polska…” 

 Przedstawienie na zajęciach rewalidacyjnych 

prezentacji na temat : Odzyskanie przez Polskę 

Niepodległości. Zagadki historyczne np. Kahoot, 

tworzenie prac plastycznych.  

Nauczyciele 

wspomagający 

G. Łucka  

 

 

 

XI 

  



  „Gdy myślę Polska…” 

Wykonanie w każdym oddziale klasowym prezentacji 

o osiągnięciach naukowych Marii Skłodowskiej -

Curie 

Wykonanie w każdym oddziale klasowym prezentacji 

o osiągnięciach naukowych Ignacego Łukasiewicza 

Nauczyciele chemii i 

fizyki 

 

G. Adler 

M.Rafalska 

 XI   

  „Gdy myślę Polska…” 

Konkurs plastyczny dla uczniów uczęszczających do 

świetlicy szkolnej( klas I-III). Wyeksponowanie 

wykonanych prac  

w galerii i na holu. 

Wychowawcy świetlicy 

  

    

 
 

2. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – „Mamy swoje 

prawa, mamy swoje obowiązki” (dziecka, członka 

rodziny, obywatela) 

- zajęcia edukacyjne, prezentacje multimedialne dot. 

„Konwencji o prawach dziecka”, respektowania praw 

przez dzieci wobec innych dzieci oraz tolerancji  (w 

zakresie poglądów, wyznań i statusu materialnego) -

profilaktyka agresji i przemocy, prawo do opieki 

zdrowotnej, także w zakresie COV-19, 

- akcje informacyjno-edukacyjne dot. 

I.Bielecka, 

E.Skok, K.Matusz, M. 

Chałat, J.Terlecka, 

D.Olszewska, 

wychowawcy 

  

  

  

   20 XI G+I 

  

 

Zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

  

  

  

  

  

  



przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

-spotkania z funkcjonariuszem policji, 

- gazetka tematyczna w holu szkoły, 

- warsztaty psychoedukacyjne, 

- przemoc w szkole, 

- zagrożenia  w Internecie, przy korzystaniu z 

komunikatorów, 

- organizacja debaty dla klas VII na temat zagrożeń i 

korzyści korzystania z Internetu 

  

 R. Stępniak 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

debata online w 

Teams 

3. Światowy Dzień Misia „ Miś w literaturze 

dziecięcej” - dla uczniów klas I 

A. Szymańska, B. Tyżaj, 

R.Kaczmarek 

A. Nowak, wychowawcy 

klas I 

25 XI G+I   
Bez przynoszenia 

maskotek 

Wejście do klas I z 

przygotowaną 

propozycją 

4. „Barwy jesieni” –powiatowy konkurs plastyczny dla 

klas I-III 

 

  

J. Terlecka, R. Roman, 

B. Wilkowska, K. 

Jarząbkowska, G. Łucka  

Do 30 XI 

  

  

I 

W formie online. 



5. 

  

  

  

Andrzejki w klasach I-VIII Wychowawcy kl. 

 I – VIII 

Kl. I -VIII 

do 30 XI 

  

 

 

GRUDZIEŃ 

Czy znasz tradycje bożonarodzeniowe? 

Czy we współczesnym świecie istnieje św. Mikołaj? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

   1. Mikołajki klasowe 

  

  

Chętni wychowawcy klas 

Rodzice 

SU – M. Chałat 

5-6 XII   



2. Szkolny konkurs szopek 

bożonarodzeniowych. 

  

B.Gawrońska, K. Pawłowska, 

K. Lenart- Rogala 

Do 7 XII Alternatywa w 

przypadku zajęć 

online 

3. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – 

kształtowanie szacunku do drugiego 

człowieka. 

 - klasy I-VIII, 

- akcja pomocy potrzebującym, 

- wolontariat zorganizowany przez SU. 

- Zbiórka żywności dla  Polaków na kresach 

wschodnich w ramach Ogólnopolskiej akcji 

stowarzyszenia Niemen - Odra . 

-Wykonanie wspólnie z uczniami ozdób 

świątecznych i przekazanie ich do hospicjum 

 

 

 

 

-Góra Grosza  

wychowawcy klas I- VIII, 

SU, PCK – A. Antkowiak, 

J. Drzewiecka 

S. Czapska 

B.Tyżaj, A. Szymańska, A. 

Wysocka, M. Jaśkiewicz, W. 

Królik 

 

 

A.Nowak, I.Nowak, B.Tyżaj, A. 

Szymańska, A. Wysocka 

M. Jaśkiewicz 

W. Królik 

 

A.Nowak, I.Nowak, G. Łucka , 

B.Tyżaj, A. Szymańska, 

A. Wysocka, M. Jaśkiewicz. 

W.Królik 

1-13 XII 

 

 

 

 

 

 

 

1-18.XII 

 

 

 

 

 

 

 

Do 10.12 

 

  

I 



   4. Jasełka bożonarodzeniowe dla klas  I-III, 

IV-VIII 

  

 B. Gawrońska,  

K. Pawłowska nauczyciele 

religii 

19 lub 20  

XII 

I 

Propozycja nowej 

formy realizacji 

zadania (np. nagranie) 

5. Świąteczny kalendarz niespodzianek. 

  

M. Chałat, B. Brzezińska 

SU  

11-20 XII * 

6. Bal Karnawałowy (zabawa integracyjna w 

klasach) 

-klasy I-III, 

-klasy IV-VIII  

A. Bernecka 

SU + wychowawcy 

  

Do 31 I   

  

 

 

 



STYCZEŃ 

Czy znasz zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych? 

Jak osiągnąć sukces osobisty? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

1. „Bezpieczne ferie zimowe” 

- wg zaleceń wojewody 

zachodniopomorskiego, KO i UM 

1. Spotkania z funkcjonariuszami 

Policji/StrażyMiejskiej nt. zasad 

bezpieczeństwa w czasie wolnym w 

miejscu zamieszkania, 

2. Pogadanki z pielęgniarką nt. 

profilaktyki przeziębień i COV-19, 

3.  Zajęcia edukacyjne z wychowawcami 

(bezpieczeństwo zabaw zimowych, 

ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, 

profilaktyka zachowań ryzykownych), 

4. Pogadanki realizowane przez 

 

 

 

 

I. Bielicka, A. Szymańska, 

G. Łucka R. Stępniak 

  

Nauczyciele w-f, 

wychowawcy 

  

Nauczyciel techniki, 

informatyki, wychowania 

fizycznego 

  

11-15 I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



nauczycieli w-f nt. zasad zachowania na 

lodzie i śniegu z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnych. 

5.Wykonanie przez uczniów klas VI, VII 

gazetek informacyjnych oraz prezentacji 

multimedialnych dotyczących 

bezpiecznego wypoczynku podczas ferii 

zimowych. 

6. Przeprowadzenie zajęć dla młodszych 

kolegów z klas  - III dotyczących zasad 

bezpiecznego wypoczynku podczas ferii 

zimowych przez uczniów klas VII 

7. Diagnoza dotycząca korzystania przez 

uczniów oddziału z urządzeń 

elektronicznych i Internetu. 

  

 

 

Wychowawcy klas VII oraz 

opiekun SU 

          

  

 

 

 

 

 

R. Kaczmarek, J. Kurek, 

wychowawcy klas IV-VIII 

 

Przedstawienie wyników 

diagnozy rodzicom na I 

zebraniu w II  okresie 

(scenariusz zebrania – J. 

Kurek) 

Zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

2. Wszyscy mamy sukcesy, nasi najlepsi” 

prezentacja osiągnięć uczniów na 

tablicach. 

Promocja uczniów z najwyższą średnią w 

I okresie roku szkolnego według inwencji 

zespołu. 

B. Gawrońska, K. 

Jarząbkowska, H. Pacynko 

+ wychowawcy 

Do  31 I G 

 



  

LUTY 

Jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci? W jaki sposób szybko nauczyć się wiersza na pamięć? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

1.  Dni Bezpiecznego Internetu –Rozwijanie pożądanych 

kompetencji informatycznych dzieci. Bezpieczeństwo w 

sieci. kl. I - VIII 

- Propozycje od n-la informatyki 

- Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK 

- Przygotowanie plakatów, prezentacji multimedialnych    

dot. bezpiecznego korzystania z Internetu, ekspozycja 

wykonanych prac w szkolnym korytarzu, w sali 

informatycznej 

R. Stępniak, 

nauczyciele informatyki 

- wszyscy nauczyciele 

  

  

  

  

  

8-12 II 

  

Aktywność na 

zajęciach informatyki 

i godz. wych. 

+propozycja 

organizatora 

2. Poznawanie technik szybkiego zapamiętywania 

tekstów - uczymy się wierszy, tekstów literackich, 

wyrażeń na pamięć. 

1. Nauczenie uczniów technik zapamiętywania tekstów 

literackich. 

Nauczyciele języka 

polskiego 

  



2. Klasowe eliminacje do szkolnych konkursów 

recytatorskich. 

3. Turniej Recytatorski -eliminacje szkolne 

Małego Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego i Wojewódzkiego Konkursu „Ptaki, 

Ptaszki i Ptaszęta Polne” – klasy I-VIII 

A. Łukasz, D. Kullass, 

K. Sterczyńska,  

B. Wilkowska 

Do końca 

lutego 

G+I 

Propozycja 

klasowych 

eliminacji online 

 

MARZEC 

Jak rozwijać umiejętności poznawcze? 

Dlaczego trzeba być tolerancyjnym? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

1. „Potyczki z Kangurem”- międzynarodowy 

konkurs matematyczny dla kl. II – VIII 

K. Matusz   

 

  

Wg  wskazanego 

przez 

organizatora 

terminu 

  



2. Dzień Otwarty Szkoły – Festiwal Nauki - 

spotkania z uczniamiprzyszłych klas pierwszych 

oraz ich rodzicami. 

Krótka część oficjalna 

 

E. Kurek 

B. Wilkowska 

J. Fejstrowicz 

M. Sieląg 

A. Bernecka 

J. Terlecka 

M. Jaśkiewicz 

B. Tyżaj 

P. Preckajło 

K. L.-Rogala 

B. Gawrońska 

 

G. Dudek - nagłośnienie 

Nauczyciele i pracownicy 

szkoły 

 G+I 

3. Dni Życzliwości – edukacja umiejętności 

społecznych, profilaktyka agresji i przemocy: 

- zajęcia edukacyjne z wychowawcami, 

nt.„Bądźmy życzliwi i tolerancyjni” - warsztaty 

psychoedukacyjne prowadzone przez 

nauczyciela, pedagoga szkoły i specjalistów (w 

ramach możliwości), 

- profilaktyka przemocy w szkole i 

przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród 

I.Bielicka 

 

M. Sieląg, A. Kapustyńska, 

J. Drzewiecka, D.Nawrot 

  

 

 

 

15 III - 19 III G+I 



uczniów. 

Pomagamy zwierzętom- akcja charytatywna- 

zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego 

schroniska na terenie szkoły 

 

 

nauczyciele świetlicy 

Monika Jaśkiewicz 

4. Uczeń bada świat – prezentacja projektów 

uczniowskich (uczymy dzieci kreatywność i 

rozwiązywania problemów) 

  

    A. Bernecka, J. Fejstrowicz 

oraz wszyscy nauczyciele klas 

1-3 

   M. Suchowierska-Rafalska, 

nauczyciele  biologii, historii, 

geografii 

  

 27 III G+I 

5. Dzień Ucznia/ Dzień Wiosny 

  

SU, M. Chałat, B. Brzezińska, 

wych. klas I-VIII 

20  III  

6. „Asy z IV klasy” – zawody matematyczno-

sportowe. 

K. Matusz, E. Skok,  

M. Ochryniuk, W. Królik, 

Szyntar 

 III  

  

 



KWIECIEŃ 

W jaki sposób możemy pomóc naszej planecie? Jak czytanie wpływa na poznawanie świata? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Światowy Dzień Książki  

- akcja głośnego czytania z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki, 

- „Cała szkoła czyta dzieciom” 

Konkurs pięknego czytania dla klas I-III - 

czytanie tekstów o treściach 

ekologicznych. 

E. Kurek, A. Bernecka, 

J. Fejstrowicz, 

P. Preckajło, 

A. Łukasz, B. Wilkowska,  

D. Kullass 

Nauczyciele przyrody, 

biologii i geografii 

 

 

 23 IV G+I 

2. Obchody Dnia Ziemi kl. I – VIII: 

 

 

-„Prezent dla Ziemi”- sadzenie drzew kl. 

I – VIII; 

- konkurs literacki „List do Ziemi” dla 

uczniów klas II – VI 

J. Drzewiecka, A. 

Antkowiak, G. Łucka  

P. Segień 

 

J. Fejstrowicz  

 

 

E. Kurek, S. Kalicka 

22 IV 

 

 

 

 

 

G+I 

Propozycje działań/zadań 

podają nauczyciele 

odpowiedzialni J. Drzewiecka, 

A. Antkowiak, P Segień 

 

  



,,Moja planeta-Ziemia” - konkurs 

plastyczny dla uczniów klas I-III  

 

B. Tyżaj , A. Wysocka, A. 

Szymańska. R.Kaczmarek 

3. Święta Majowe, rozbudzanie wartości 

patriotycznych 

- dekoracja szkoły (hol, łącznik), 

- zajęcia edukacyjne dla klas I-VIII, 

Klasy I- nauka wybranej pieśni 

patriotycznej oraz tworzenie flagi 

państwowej 

Klasy II- krótki program artystyczny 

dla klas I (prezentacja w salach 

lekcyjnych), 

Klasy III- wykonanie dekoracji 

związanych z naszą ojczyzną 

Klasy IV 

Wykonanie kotylionów 

Klasy V-VI 

Przygotowanie prezentacji 

     Wychowawcy klas I-II 

Monika Jaśkiewicz 

  

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy III 

 

 

 

Nauczyciele: techniki i 

plastyki 

  

 30 IV G+I 



multimedialnej albo albumu z 

wybranego regionu, miasta Polski 

Klasy VII - VIII 

Polska moja ojczyzna – przemówienie 

zachęcające obcokrajowców do 

poznawania naszego kraju. 

Projekcja filmu dotyczącego 

uchwaleniaKonstytucji 3 Maja 

Organizacja spotkania z przedstawicielem 

lokalnej społeczności/władzy miasta, 

Organizacja debaty oxfordzka „Czy warto 

być patriotą” lub inny temat 

zaproponowany przez 

młodzież/nauczyciela. 

Nauczyciele geografii 

  

 

Poloniści uczący w klasach 

VII,VIII 

Nauczyciele historii 

Nauczyciel WOS 

 

SU – M. Chałat, 

 
 
 

 



MAJ 

Jak być asertywnym? 

Czy znasz zagrożenia wynikające z palenia papierosów? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Kurs i egzamin na kartę rowerową 

(chętni uczniowie od 10 roku życia) 

R. Stępniak, E. Skok Do końca V   

2. Spotkania klasowe z okazji: 

- Dnia Matki i Ojca, kształtowanie 

postaw związanych z wartościami 

rodziny 

Życzenia dla mojej mamy, taty … 

  

chętni wychowawcy 

  

  

wszyscy wychowawcy 

V/VI   



3. Światowy Dzień Bez Papierosa – 

profilaktyka uzależnień (papierosy i e-

papierosy) 

- gazetka tematyczna w holu szkoły, 

- konkurs wiedzy dla kl. IV, 

- prezentacja filmów, 

- konkurs plastyczny. 

A. Antkowiak, 

 J. Drzewiecka, I.Bielicka, 

A. Szymańska  

pielęgniarka szkolna 

PCK 

  

  

29 V I 

4. Spotkanie edukacyjno- informacyjne 

dla  rodziców uczniów klas  IV-VIII   

      

(tematyka zgodnie z 

zapotrzebowaniem). 

C.      Bielicka V (zebrania z R) 

  

  

5. Dni Koszalina – udział uczniów w 

wybranych imprezach 

  

SU – M. Chałat, B. 

Brzezińska 

Wychowawcy klas 

Termin uzależniony 

od organizatorów 

Realizacja uzależniona 

od propozycji 

zewnętrznej 

  

  



CZERWIEC 

Jak bezpiecznie spędzać wakacje? Jak oceniasz miniony rok szkolny? 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka 

 

-przygotowanie przez nauczycieli teatrzyku dla 

dzieci z klas I-III 

Wychowawcy klas 

 

A.Nowak 

M. Jaśkiewicz 

1 VI   

2. Sportowy Dzień Dziecka, Dzień Sportu 

Szkolnego klas IV-VIII 

Nauczyciele W-F, G. Dudek 

(nagłośnienie) 

 VI G+I 

3. „Bezpieczne wakacje”- wg zaleceń 

wojewody zachodniopomorskiego, KO i UM 

- spotkania z funkcjonariuszami 

policji/strażymiejskiej nt. bezpieczeństwa 

podczas wakacji w miejscu zamieszkania i 

wypoczynku + profilaktyka COV-19 

- zajęcia edukacyjne z wychowawcami 

- pogadanki z pielęgniarką nt. bezpiecznego 

I. Bielicka, A. Lipiec, D. Nawrot,K. 

Jarząbkowska, G. Łucka, pielęgniarka 

szkolna, chętni wychowawcy klas I-

VII, 

A.Szymańska  

  

  

  

14 VI - 23 

VI 

G+I 



plażowania i ukąszeń 

- zajęcia z pedagogiem – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

- wystawa prac plastycznych „Bezpieczne 

wakacje” dla klas I – VIII, 

- bezpieczne korzystanie z Internetu, 

komunikatorów 

  

  

  

  

4. Zakończenie klas ósmych. wych. klas VIII 

D. Olszewska 

VI  

5. „Żegnaj Szkoło” – uroczyste zakończenie 

rokuszkolnego: 

- kl. I - III  w salach lekcyjnych 

- IV – VII w salach lekcyjnych 

A. Kapustyńska, E. Skok, R. Puławska 

G. Dudek (nagłośnienie) 

25 VI  

 

 

 



ZADANIA DŁUGOTERMINOWE 

 

L.p. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 

1.        Współzawodnictwo klas w 

czytelnictwie książek. 

- klasy I-VIII 

Nauczyciel bibliotekarz 

  

X-V   

2.        Konkurs czytelniczy o tytuł „Super 

czytelnik Roku” 

- klasy II – VIII 

Nauczyciel bibliotekarz X-V Do decyzji bibliotekarza 

3. Zaspokajanie specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów: 

- zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze 

-zajęcia specjalistyczne 

- kształcenie specjalne 

- nauczanie indywidualne 

wicedyrektor szkoły D. 

Niedbała, 

pedagog 

IX-VI   



- praca z uczniem zdolnym 

- zajęcia kół zainteresowań 

4. Zajęcia z edukacji czytelniczej i 

medialnej. 

- klasy I – VIII 

Nauczyciel bibliotekarz   

IX-VI 

  

5. Pedagogizacja rodziców- 

wspomaganie rodziców w rozwijaniu 

kompetencji wychowawczych i 

wiedzy pedagogicznej; zgodnie z 

udostępnioną  tematyką. 

wych I -VIII, I.Bielicka, Cały rok   

6. Psychoedukacja uczniów podczas 

lekcji wychowawczych, zwiększanie 

kompetencji społecznych i 

emocjonalnych dzieci, zgodnie z 

udostępnioną tematyką. 

I.Bielicka, wych I - 

VIII 

Cały rok   

7. Przeprowadzenie diagnozy 

samopoczucia i stanu bezpieczeństwa 

uczniów w klasie. 

Wych. I - VIII Cały rok Co najmniej raz w okresie 



8. Galeria Małego Czytelnika Nauczyciel bibliotekarz Cały rok 

szkolny 

  

 9. Dbanie o estetyczny wygląd szkoły - 

wystrój sal i gablot szkolnych 

  

P/H B. Tyżaj, A Wysocka 

A. Szymańska H 

E. Kurek – Ł 

J. Fejstrowicz – II P 

A. Szyntar - Sg 

IX-VI   

10. Pozyskiwanie pomocy 

dydaktycznych (gazetki, 

plansze, albumy, teczki tematyczne) 

dyrekcja, 

wszyscy nauczyciele 

rodzice 

IX-VII   

11. Zbiorowe wyjścia do kina, teatru, 

galerii, muzeum, organizacja 

koncertów klasy I – VIII 

? (I-III), M. Ochryniuk (IV 

– VIII) 

IX-VII   

12. Udział w realizacji pozaszkolnych 

programów 

profilaktycznych: 

Wszyscy wychowawcy 

klas I - VIII 

IX-VII W zależności od oferty 



- rozpowszechnianie materiałów, 

projekcje filmów edukacyjnych 

- spotkania z przedstawicielami służby 

zdrowia, funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej 

- konkursy tematyczne, gazetki 

- klasy I – VIII 

13. „Dbamy o zdrowie i higienę 

osobistą” –pogadanki na lekcjach 

wychowawczych oraz w ramach zajęć 

edukacji wczesnoszkolnej 

- klasy I – VIII 

Wychowawcy klas IX-VII Ująć w planie wych. klasowego 

14. „Dbam o bezpieczeństwo własne i 

innych”-pogadanki na lekcjach 

wychowawczych oraz wramach zajęć 

edukacji wczesnoszkolnej 

Wychowawcy klas IX-VII Ująć w planie wych. klasowego 



15. „Skąd bierze się agresja i przemoc?” 

– zajęcia w ramach lekcji 

wychowawczych 

Wychowawcy klas IX-VI Ująć w planie wych. klasowego 

16. Realizacja  ogólnopolskiego 

„Programu dla szkół” 

( mleko i owoce w szkole)  

E. Kurek 

Wychowawcy klas I-V 

  Wpis do dziennika min. 2 

działania w okresie, co daje 4 

lekcje w roku szkolnym  

Realizacja jeśli będzie oferta 

zewnętrzna 

17. Eliminacje do Olimpiady Malucha i 

Małych Olimpiad dla klas III 

Wicedyrektor J. Kurek 

wyznaczeni nauczyciele 

klas I 

III W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej 

18. Eliminacje do kuratoryjnych 

konkursów przedmiotowych 

Wicedyrektor D. Niedbała, 

wyznaczeni nauczyciele 

X   

20. Udział uczniów w zewnętrznych / w 

tym ogólnopolskich konkursach 

wiedzy, twórczości 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Cały rok   



19. Eliminacje do Małych Olimpiad 

Przedmiotowych dla uczniów klas IV 

- VI 

j. polski 

j. angielski 

historia 

przyroda 

matematyka 

plastyka 

muzyka 

informatyka 

geografia 

biologia 

j. niemiecki 

fizyka 

chemia 

Wicedyrektor D. Niedbała, 

wyznaczeni nauczyciele 

V W celu wyłonienia uczniów do 

dalszej pracy pod kątem 

przygotowania do Małych 

Olimpiad Przedmiotowych 

(uczeń zdolny) 



21. Bieżące modyfikowanie planu 

wychowawcy klasowego zgodnie z 

potrzebami uczniów (z 

uwzględnieniem propozycji rodziców i 

uczniów) 

  

Wychowawcy klas IX-VI Informacje należy przekazywać 

w formie pisemnej: M. 

Ochryniuk, P. Trepka, R. 

Stępniak, M. Jaśkiewicz 

po I i II sem. 

22. Informowanie rodziców  o potrzebach 

dzieci w zakresie oddziaływań 

wychowawczych i podejmowanych 

przez szkołę działaniach 

wychowawczych 

Wychowawcy klas IX-VI Zapis w dzienniku 

23. Realizacja programu 

profilaktycznego PCK – 

„Super wiewiórka” 

J. Drzewiecka 

  

X-II   

24. Współpraca z przedszkolami 

  

R. Roman, n-le kl. III r. szk.   

25. Podniesienie jakości edukacji 

matematycznej, przyrodniczej, 

informatycznej 

Propozycje  nauczycieli  

poszczególnych 

przedmiotów. 

Cały rok Wytyczne MEN na r. szk. 

2017/2018 



26. Bezpieczeństwo w Internecie. 

Odpowiedzialne korzystanie z 

Internetu. 

Propozycje nauczycieli 

poszczególnych  

przedmiotów. 

Cały rok Wytyczne MEN na r. szk. 

2017/2018 

27. Mistrzostwa szkoły w różnych 

dyscyplinach sportowych klas IV-VII 

Nauczyciele w-f Cały rok 

szkolny 

  

28. Udział zespołów w zawodach 

regionalnych, półfinałach i finałach 

wojewódzkich zależnie od 

wywalczonych awansów. 

Odpowiedzialni n-le II okres 

II-VI 

  

29. Konkurs na najbardziej usportowioną 

klasę w szkole i na najpopularniejszego 

sportowca.  

  

H. Pacynko 

Nauczyciele w-f 

Cały rok    

30. Media R. Roman cały rok 
 

31. Prowadzenie kroniki szkolnej. G. Łucka cały rok 
 

  

Plan został opracowany przez zespół w składzie: 



Jolanta Terlecka 

Renata Roman 

Magdalena Chałat 

Helena Pacynko 

Iwona Bielicka 

Katarzyna Jarząbkowska 

  

  

 

 

 


