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Cele ogólne w 

odniesieniu do celów 

programu 

 Zadania i formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin Oczekiwane efekty 

BUDOWANIE RELACJI I POSTAW PROSPOŁECZNYCH  

1. Tworzenie 

wspierającego, 

przyjaznego klimatu 

szkoły. Rozwijanie 

postaw 

prospołecznych i 

antydyskryminacyjny

ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaznajamianie uczniów i rodziców ze 

Statutem Szkoły, Wewnatrzszkolnym 

systemem oceniania,  wymaganiami 

edukacyjnymi oraz innymi 

regulacjami prawnymi. 

 

 Zapoznanie uczniów z zasadami BHP 

na terenie szkoły i internatu, planem 

ewakuacji, zasadami P/POŻ oraz  

zasadami bezpieczeństwa 

związanymi m.in. z epidemią 

COVID-19 

 

 Przeprowadzenie demokratycznych 

wyborów do samorządów klasowych, 

samorządu szkolnego i internatu 

 

 Zapoznanie wychowanków z 

regulaminem internatu, planem dnia 

oraz zasadami panującymi w 

internacie. 

 

 Przeprowadzenie spotkań w celu 

poznania środowiska rodzinnego i 

społecznego uczniów. 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 

Dyrektor Szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, Kierownik   

i wychowawcy internatu 

Wychowawcy klas i 

internatu, 

 

Wychowawcy klas i 

internatu, 

Opiekunowie SU 

 

Kierownik i 

wychowawcy internatu 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

specjalny, psycholog, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy internatu 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień / 

październik 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Wrzesień/ 

Październik 

wg 

harmonogramu 

Rodzice oraz uczniowie znają 

regulacje prawne 

obowiązujące w szkole i 

internacie 

 

 

Uczeń zna swoje prawa 

i obowiązki oraz 

wykorzystuje tą wiedzę w 

praktyce. 

 

 

 

Uczeń uczestniczy w 

demokratycznych wyborach 

na etapie klasowym, 

szkolnym oraz w Internacie. 

 

Wychowanek zna regulacje, 

zasady obowiązujące w 

internacie 

 

Poznanie potrzeb ucznia 

odnoszących się do 

bezpieczeństwa, profilaktyki, 

zagrożeń w szkole 
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uczniów (ankiety, obserwacje, 

rozmowy). 

 

 Organizacja działań integrujących 

społeczność szkolną, budowanie 

relacji pomiędzy uczniami a 

nauczycielami, rodzicami – 

spotkania, wyjazdy, zabawy, 

konkursy integracyjne, zebrania). 

 

 Utrzymać konsekwencję w 

rozliczaniu nieobecności szkolnych i 

skupić uwagę na utrzymaniu jak 

najwyższej frekwencji na zajęciach. 

 

 Współpraca z rodzicami w celu 

zmniejszania absencji uczniów na 

lekcjach  

- częsty kontakt z rodzicem – dziennik, 

rozmowy telefoniczne, spotkania 

- zachęcanie do częstego śledzenia 

wpisów na e-dzienniku  

- pogadanki na zebraniach 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

Samorząd uczniowski, 

nauczyciele i 

wychowawcy internatu 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, dyrektor, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

wrzesień, wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok, wg 

potrzeb 

 
 
 
Integracja i prawidłowe 

relacje w społeczności 

szkolnej 

 

 

 

 

Uczniowie mają wysoką 

frekwencję, co wpływa na ich 

lepsze opanowanie materiału. 

 

 

Rodzice są 

współodpowiedzialni za 

podniesienie frekwencji 

uczniów. 
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2. Troska o uczniów 

wychowujących się w 

rodzinach o trudnej 

sytuacji materialnej. 

Propagowanie 

pomocy drugiemu i 

idei wolontariatu 

wśród uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promocja idei wolontariatu, 

uczestniczenie w wybranych akcjach 

charytatywnych. 

 

 Organizacja zajęć dla uczniów o 

tematyce związanej z kształtowaniem 

postawy tolerancji, poszanowania 

mniejszości narodowych, religijnych  
 
 Zorganizowanie kiermaszu 

podręczników szkolnych 

 

 Pomoc w organizacji obiadów dla 

uczniów w trudnej sytuacji w 

stołówce szkolnej we współpracy z 

GOPS. 

 

 Organizowanie pomocy socjalnej, 

koleżeńskiej, organizacja akcji 

charytatywnych  

 

 

 

Opiekunowie Szkolnego 

Koła „Caritas” 

Wychowawcy klas 

 

Pedagog szkolny, 

psycholog, 

SU, Wychowawcy klas 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Listopad, wg 

potrzeb 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 
Wg potrzeb 

 

 

 

Wg potrzeb 

Uczeń zauważa potrzeby 

innych, jest empatyczny, 

pomaga. 

 

Uczeń rozumie postawy, 

zachowania innych osób 

i okazuje im szacunek. 

 

Uczniowie mogą 

zaoszczędzić na kupnie 

podręczników. 

 

Uczniowie z rodzin 

potrzebujących otrzymują 

pomoc. 

 

Uczniowie przestrzegają 

zasad współżycia 

społecznego, aktywnie 

uczestniczą w życiu 

społeczności szkolnej i nie 

tylko. 

3. Promowanie 

wartości edukacji, 

rozwijanie motywacji 

do nauki 

 

 

 

 

 

 Pomoc w otrzymywaniu stypendiów 

przyznawane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i inne 

organizacje/fundacje 

 

 

 

 Prowadzenie działań dydaktyczno – 

wychowawczych uwzględniających 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

Wrzesień/ 

listopad/marzec 

Skompletowanie 

dokumentów, składanie 

kompletnych wniosków w 

wyznaczonym terminie, 

uzyskanie przez uczniów 

stypendiów w różnej formie 
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indywidualne możliwości 

psychofizyczne i potrzeby rozwojowe 

każdego ucznia – przeprowadzania 

diagnozy na wejściu oraz badania 

wyników i próbnych egzaminów 

maturalnych. 

 

 Proponowanie uczniom korzystania z 

dodatkowych zajęć, kół,  

rozwijających 
 

 Rozwijanie zainteresowań młodzieży 

przez promowanie czytelnictwa 

(zakup nowości wydawniczych oraz 

doposażanie biblioteki szkolnej w 

ramach „Narodowego Programu 

Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025 

 

 Organizacja i udział uczniów w 

konkursach  wiedzy i olimpiadach z 

różnych dziedzin 

 

 Przeprowadzenie zajęć z chemii w 

ramach projektu  

„MChE w powiecie tarnowskim”  

 

 Udział uczniów w zajęciach 

warsztatowych w ramach projektu  

„Warsztaty weekendowe w ramach 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”  

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów 

maturalnych 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

pozostali nauczyciele  

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

Nauczyciele biorący 

udział w projekcie 

 

 

Nauczyciele biorący 

udział w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramów 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Podniesienie efektywności 

nauczania i uczenia się 

uczniów 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie poszerzają wiedzę 

z różnych przedmiotów 

 

 

Uczeń ma dostęp do nowości 

wydawniczych i możliwość 

poszerzania wiedzy 

 

 

 

 

Uczeń zdobywa wiadomości 

z różnych dziedzin 

 

 

Uczniowie zdobywają, 

uzupełniają, rozwijają  

wiedzę z danej dziedziny. 

 

Uczniowie zdobywają, 

uzupełniają, rozwijają  

wiedzę z danej dziedziny. 
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 Udział szkoły  w projekcie 

edukacyjnym Eeasmus + 

 

 

 Realizacja w szkole projektu „Mój 

rozwój – moja przyszłość II”, 

 

 

 „Mistrzowie w zawodzie III”,  

 

 

 

 Realizacja działań w ramach projektu 

„Bądź EKO – kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród uczniów IV” 

 

 

 Udział w obozie językowym 

„Euroweek” 

 

 Zaoferowanie uczniom udziału w 

obozach międzynarodowych 

„Workcamp” 

 

Wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele biorący 

udział w projekcie 

 

 

N-le biorący udział w 

projekcie 

 

 

N-le biorący udział w 

projekcie 

 

 

 

N-le biorący udział w 

obozie 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Wg 

harmonogramu 

  

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

Nauczyciele i uczniowie 

doskonalą umiejętności 

językowe 

 

Uczniowie zdobywają, 

uzupełniają, rozwijają  

wiedzę z danej dziedziny. 

 

Uczeń nabędzie dodatkowe 

umiejętności cenione na 

rynku pracy. 

 

Uczeń pozna wybrane 

zagadnienia z ekologii, 

podejmuje działania 

proekologiczne. 

 

Uczniowie doskonalą 

umiejętności językowe, 

poznają historię regionu. 
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4. Kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności za 

pełnione funkcje i 

samorządności 

 Eksponowanie sukcesów uczniów na 

tablicach informacyjnych i stronach 

internetowych szkoły. Nagradzanie 

uczniów z najwyższą frekwencją i 

wynikami w szkole. 

 

 Organizacja posiedzeń Samorządu 

Uczniowskiego i Samorządu 

Internatu  

Dyrektor, Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego i 

wychowawcy internatu 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Poczucie docenienia za pracę 

i chęć odnoszenia dalszych 

sukcesów. 

 
 

 

Uczeń zna swoje prawa 

i obowiązki oraz 

wykorzystuje wiedzę w 

praktyce. 

5. Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

decyzji, 

prawidłowych 

wyborów 

wykorzystywanych w 

różnych sytuacjach 

życiowych 

 Organizowanie zajęć, lekcji 

wychowawczych, które pomogą w 

samopoznaniu: umiejętności, systemu 

wartości, typu temperamentu 

 

 Prowadzenie zajęć dotyczących 

asertywności, odpowiedzialnego 

podejmowania decyzji i 

przyjmowania ich konsekwencji, 

dokonywania wyborów życiowych 

 

 Prowadzanie zajęć przygotowujących 

do funkcjonowania na rynku pracy 

(rola pracownika lub pracodawcy, 

pierwsza praca, przygotowanie 

dokumentów, metody szukania pracy, 

rozmowa kwalifikacyjna) 

 

 Informowanie uczniów o Salonie 

Maturzystów i Targach 

Edukacyjnych 

 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy, pedagog, 

psycholog 

 

 

Wychowawcy, pedagog, 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

Doradca zawodowy, 

nauczyciel PP, 

nauczyciel KaRP 

 

 

 

 

Doradca zawodowy 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

-Uczeń jest kreatywny, 

świadomy swoich mocnych i 

słabych stron, potrafi 

podejmować decyzje.  

 

-Uczeń jest asertywny, 

świadomy swoich celów, 

potrafi podejmować decyzje. 

 

 

 

Uczeń potrafi odnaleźć się na 

rynku pracy. 

Planuje swoją karierę 

zawodową.  

 

 

 

Uczeń ma możliwość wzięcia 

udziału w wydarzeniach 

zewnętrznych dot. ścieżki 

kariery. 
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 Pomoc w planowaniu kariery 

edukacyjnej i zawodowej 

 

 

 Umożliwienie przedstawienia 

uczniom oferty uczelni wyższych, 

szkół, firm szkolących, WKU itp.  

 

 Indywidualna pomoc doradcy w 

poznaniu zawodu – jego 

charakterystyki, wymagań 

Doradca zawodowy, 

pedagog, wychowawca 

 

 

Doradca zawodowy, 

Dyrektor 

 

 

Doradca zawodowy 

 

 

Wg 

umówionego 

terminu 

 

Wg 

umówionego 

terminu 

 

Wg 

harmonogramu 

Uczeń planuje swoją karierę 

zawodową.  

 

 

Uczeń poznaje ofertę uczelni, 

szkół i innych instytucji. 

 

 

Uczeń poznaje 

charakterystyki zawodów. 

 

 

 

EDUKACJA PATRIOTYCZNA 

 
1.Kształtowanie 

świadomości i 

tożsamości narodowej 

– wychowanie 

patriotyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udział w projekcie „Poznaj Polskę”- 

działania projektowe zaplanowane w 

szkole m.in. wyjazdy do miejsc 

pamięci narodowej, poznawanie 

dziedzictwa kulturowego kraju 

 

 Kultywowanie obchodów  Świąt 

Narodowych : 

-83 rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 

-Narodowe Święto Odzyskania 

Niepodległości 

 –współpraca Koła teatralnego 

Improwizacja z Gminnym Ośrodkiem 

Wychowawcy klas, 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, 

Dyrektor, 

opiekunowie koła 

teatralnego 

Improwizacja, 
wyznaczeni nauczyciele 

 

wrzesień- 

czerwiec 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna symbole narodowe 

i przyjmuje wobec nich 

postawę szacunku. 

 

 

 

Uczeń zna historię kraju 

i tradycji narodowych, 

szanuje polskie dziedzictwo 

kulturowe. 
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Kultury w Gromniku i Centrum 

Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – 

wystawienie spektaklu „Pojedynek 

wieszczów” 

-Święto Flagi,  Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja  

- Obchody Rocznicy Rzezi Wołyńskiej 

 

 Udział delegacji i pocztu 

sztandarowego w państwowych i 

lokalnych uroczystościach 

patriotycznych  np. Jamna, Dąbry, 

Łowczówek, Tarnów 

 

 Przygotowanie wieńca na Konkurs 

Wieńców Nagrobnych ,,Żołnierska 

Pamięć” 

 

 Organizacja uroczystości ślubowania 

– wręczenie mundurów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

internatu, wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy internatu 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele wg 

przydziału zadań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

grudzień 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna historię regionu 

szanuje polskie dziedzictwo 

kulturowe, godnie 

reprezentuje Szkołę w 

poczcie sztandarowym. 

 

Uczniowie przygotowują 

wieniec wg podanych 

wytycznych. 
 

Uczniowie  przyjmują 

postawę szacunku dla 

symboli narodowych, 

munduru. 

2. Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących 

i autorytetów. 

 Organizacja Obchodów Dnia Patrona 

Szkoły na Jamnej, 

 

        

 Organizacja wycieczek do miejsc, z 

którymi związani byli znani Polacy 

SU, Dyrektor, 

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele 

Październik 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 
 

Uczniowie postępują zgodnie 

z nauką Jana Pawła II – 

patrona szkoły. 

 

Uczniowie znają wybitne 

postaci i miejsca historyczne 

związane z regionem. 
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3. Edukacja 

proeuropejska 

 

 Organizowanie konkursów 

językowych 

 Świętowanie Dnia Języków Obcych 

 

 

 Erasmus + działania projektowe 

zaplanowane w szkole 

Nauczyciele języków 

obcych, wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

Nauczyciele biorący 

udział w projekcie 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Uczniowie zapoznają się z 

kulturą innych narodów, 

doskonalą umiejętności 

językowe. 

 

Doskonalenie umiejętności 

językowych przez nauczycieli 

i uczniów. 

4. Rozwijanie 

zainteresowań  

kulturą wysoką i 

sztuką 

 

 Inspirowanie uczniów do rozwijania 

talentu aktorskiego i muzycznego – 

zajęcia koła teatralnego 

„Improwizacja”. 

 

 Prowadzenie zajęć aktorsko – 

wokalnych w ramach programu – we 

współpracy z GOK Gromnik 

 

Nauczyciele j. polskiego 

Opiekunowie koła 

teatralnego 

  

 

Nauczyciel przedmiotu 
 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

Uczniowie przejawiają 

zainteresowanie kulturą, 

rozwijają i prezentują swoje 

pasje podczas uroczystości 

 

Uczniowie rozwijają swoje 

umiejętności, zdobywają 

fachową wiedzę i stają się 

współtwórcami kultury 

5. Kultywowanie 

tradycji regionalnych 

i religijnych 

 Organizacja tradycyjnych imprez 

okolicznościowych np. 

Dzień chłopaka, Andrzejki, Wigilia 

szkolna, wigilie klasowe, Dzień Kobiet, 

Pożegnanie maturzystów 

 

 

 

 Propagowanie tradycji , obrzędów 

religijnych – np. inscenizacje 

bożonarodzeniowe 

Wychowawcy klas, 

internatu, Samorząd 

Uczniowski 

 
 
 
 
 
Wyznaczeni nauczyciele 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Integracja środowiska 

szkolnego 

Prawidłowe relacje uczniów z 

nauczycielami oparte o 

współpracę podczas 

organizacji ważnych 

wydarzeń z życia szkoły. 

 

Udział w obrzędach 

religijnych. 
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6. Dbałość o 

środowisko naturalne 

 Prowadzenie zajęć związanych z 

realizacją projektu „Bądź EKO IV – 

kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród uczniów IV” 

 

 Realizacja treści związanych z 

ekologią na lekcjach przedmiotowych 

 

 Umożliwienie na terenie szkoły 

selektywnej zbiórki odpadów; zbiórki 

zużytych baterii 

 

 Podkreślanie walorów środowiska 

naturalnego podczas wycieczek 

Wyznaczeni nauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele danych 

przedmiotów 

 

Dyrektor,  

wyznaczeni nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

Cały rok 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Uczeń świadomie korzysta ze 

środowiska naturalnego, ma 

większą wiedzę na temat 

ochrony wód, powietrza, 

klimatu, gospodarki 

odpadami. 

  

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA 
1. Propagowanie idei 

działań prozdrowotnych 
 Opracowanie planu działań zespołu 

ds. edukacji zdrowotnej na rok szk. 

2022/2023 

 

 Upowszechnianie realizowanych 

działań prozdrowotnych w 

środowisku szkolnym i lokalnym 

 

 

 Kierowanie działań prozdrowotnych 

do rodziców 

 

 

 

Nauczyciel biologii i 

zespół ds. edukacji 

zdrowotnej  

 

Nauczyciele biologii, 

pedagog szkolny, 

wszyscy nauczyciele 

 

 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy klas i 

internatu 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Wrzesień, wg 

potrzeb 

 

 

 

Plan pracy na rok szk. 

2022/2023 

 

 

Informacje o realizowanych 

działaniach prozdrowotnych 

umieszczone na stronie, fb 

szkoły. Innych mediach. 

 

Włączenie rodziców do 

działań prozdrowotnych  na 

rzecz ich dzieci. 
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 Informowanie uczniów i rodziców o 

zasadach bezpieczeństwa na terenie 

szkoły zgodnych z wytycznymi 

MEN, MZ i GIS w związku z 

zagrożeniem koronawirusa COVID-

19 (rozmowy, pogadanki) 

 

 Przestrzeganie zasad i procedur 

bezpieczeństwa podczas pobytu i 

zajęć organizowanych w szkole i 

internacie 

Dyrektor, wychowawcy 

klas i internatu 

 

 

 

 

 

Wszyscy pracownicy 

szkoły i internatu 

Wrzesień, wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 

Wrzesień-

czerwiec 

 

Stosowanie zasad 

bezpieczeństwa w celu 

ochrony przed zakażeniem 

COVID - 19 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele i 

pracownicy są bezpieczni w 

szkole i internacie. 

2. Realizowanie treści 

podstawy 

programowej w 

zakresie edukacji 

zdrowotnej 

 Opracowanie rozkładów materiału i 

wymagań edukacyjnych z różnych 

przedmiotów z uwzględnieniem treści 

dotyczących edukacji zdrowotnej 

oraz ich realizacja 

 

 Gromadzenie artykułów, scenariuszy 

zajęć z uczniami i spotkań z 

rodzicami promujących życie bez 

uzależnień, uzupełnianie biblioteki 

szkolnej 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz, 

nauczyciele 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Wrzesień - 

czerwca 

Rozkłady materiału i 

wymagań edukacyjnych z 

różnych przedmiotów z 

uwzględnieniem treści 

dotyczących edukacji 

zdrowotnej oraz ich 

realizacja. 

Wzrost czytelnictwa i wiedzy 

uczniów z zakresu edukacji 

zdrowotnej 

3.Zwiększanie 

świadomości 

młodzieży na temat 

używania substancji 

uzależniających, 

psychoaktywnych i 

związanych z tym 

szkód zdrowotnych 

 Prowadzenie zajęć informacyjno-

profilaktycznych z zakresu 

uzależnienia głównie nikotynowego i 

alkoholowego, ale także 

narkotykowego, dopalaczami,  w 

ramach lekcji wychowawczych, zajęć 

z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem oraz zajęć w internacie 

 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy internatu 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele W-F 

 

 

 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Uświadomienie uczniom 

zagrożeń i konsekwencji 

wynikających z uzależnień 
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4. Promocja 

aktywności 

fizycznych jako 

czynnika 

wspierającego zdrowy 

styl życia 

 Prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów  

 

 Zajęcia w ramach UKS Sprinter, 

strzelnica, siłownia 

 Organizacja szkolnych turniejów 

sportowych  

 

 Udział w pozaszkolnych zawodach 

sportowych  

 

 Organizowanie rajdów i wycieczek 

krajoznawczych 

Nauczyciele danych 

przedmiotów  

 

Nauczyciele WF 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Nauczyciele WF 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

Wg 

harmonogramu 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Zapoznanie ze sposobami 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego 

 

Wdrażanie form zdrowej 

rywalizacji 

Zdrowy styl życia 

 

Wdrażanie form zdrowej 

rywalizacji 

 

Spędzanie czasu w ruchu, na 

świeżym powietrzu 

5. Poprawa sposobu 

żywienia i jakości 

zdrowotnej żywności 

 Pogadanki na temat zdrowego i 

racjonalnego odżywiania; 

zagrożeniach spowodowanych 

objadaniem się lub głodówką,  w 

ramach różnych lekcji oraz zajęć 

wychowawczych w internacie 

Nauczyciele, 

wychowawcy internatu 

W ciągu całego 

roku 

Świadomość uczniów z 

zakresu zdrowego 

odżywiania 

6. Profilaktyka HIV  Realizacja treści dotyczących 

profilaktyki zakażeniom wirusom 

HIV na lekcjach biologii, 

wychowawczych i WŻR 

Nauczyciele danych 

przedmiotów  

Wg 

harmonogramu 

Uczeń ma wiedzę na temat 

profilaktyki zakażenia 

wirusem HIV 

7. Budowanie 

bezpiecznego 

środowiska 

edukacyjnego 

 Współpraca z higienistką szkolną 

 

 

 

 Prowadzenie dodatkowych zajęć z 

uczniami z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

rodzice, wychowawcy 

 

 

Nauczyciele danych 

przedmiotów, 

nauczyciele WF 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

 

Nawiązanie trwałej 

współpracy z higienistką 

szkolną 

 

Znajomość zasad z zakresu 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej 
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 Propagowanie idei krwiodawstwa 

wśród uczniów i mieszkańców 

Gminy Gromnik  

 

 Rozwijanie świadomości o życiu w 

czystym środowisku m. in. poprzez 

organizowanie akcji sprzątanie 

świata, zbiórka nakrętek, baterii 

Odpowiedzialni 

nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Według 

harmonogramu 

 

 

Wrzesień, cały 

rok 

Zebrana krew przekazana do 

Centrum Krwiodawstwa 

 

 

Wiedza ekologiczna, 

praktyczne działania 

8. Realizacja 

programów  

edukacyjnych:  

 „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” – 

poświęcony profilaktyce zakażeń 

HPV i raka szyjki macicy 

 „Podstępne WZW” – 

upowszechnienie wśród młodzieży 

wiedzy na temat wirusowego 

zapalenia wątroby typu B i C.  

 „Znamię, znam je” – profilaktyka 

czerniaka skóry” 

Nauczyciel biologii, 

wychowawcy, 

wyznaczeni nauczyciele 

Wg 

harmonogramu 

Świadomość uczniów 

zagrożeń wywołanych 

zakażeniami HPV, wirusami 

WZW, czerniaka. 

Zapoznanie uczniów ze 

sposobami działań 

profilaktycznych 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA I BEZPIECZEŃSTWO 
1.Redukowanie 

zachowań 

agresywnych  

 

 Przekazanie informacji na temat 

przemocy fizycznej, psychicznej 

i zachowań agresywnych, a także 

sposobu reagowania i możliwości 

pomocowych 

Nauczyciele 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Cały rok Uczniowie nabywają wiedzę 

na temat rodzajów przemocy, 

wiedzą gdzie szukać pomocy.  

Uczniowie unikają zachowań 

agresywnych, radzą sobie z 

agresją. 

2.Uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania 

z nowoczesnych 

Poznanie mechanizmu uzależnienia: 

 uświadomienie skali problemu  

 kształtowanie postawy asertywności 

 przygotowanie do świadomego 

korzystania ze środków 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Uczniowie mają świadomość 

ryzyka, jakie niosą za sobą 

uzależnienia od Internetu, 

TV, komputera, telefonu 
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technologii multimedialnych i nowoczesnych 

gadżetów 

 sposoby szukania pomocy oraz 

konsekwencje cyberprzemocy 

 

 

 

komórkowego, korzystania z 

portali społecznościowych 

3.Propagowanie idei 

bezpiecznej szkoły  

 Działania w ramach „Lidera Projektu 

Zintegrowanej Polityki 

Bezpieczeństwa”. 

 

 Udział w „Ogólnopolskim konkursie 

motoryzacyjnym” oraz Konkursie 

filmowym „Bądź bezpieczny na 

drodze” 

Nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

 

Nauczyciel geografii 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

 

Wg 

harmonogramu 

Uczniowie zapoznani są z 

zachowaniami bezpiecznymi 

na terenie szkoły i poza nią 

 

Uczniowie znają zasady 

bezpiecznego poruszania się 

po drodze 

 


