
 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

Zadania całoroczne 

 

Obszar działań/nr 

działania w 

odniesieniu do 

koncepcji pracy 

Odpowiedzialni Zakładane efekty realizacji 

 "Spotkanie z bajką" w grupach wychowawczych dla 

młodszych dzieci-raz w miesiącu. 

I/IV/A M. RYDLEWSKA Wdrażanie do wysłuchiwania 

czytanych opowieści ze 

zrozumieniem. Nauka 

opowiadania. 

Spotkania integracyjne z uczniami ze SP nr 1. III/I/1 M.RYDLEWSKA 

 

Rozwijanie zainteresowań 

czytania książek. 

Lekcje biblioteczne(każda klasa 2 razy do roku). 

 

I/I/1 B.STEFANOWICZ 

 

Rozwój czytelnictwa, poprawa 

jakości czytania ze zrozumieniem, 

rozwój zainteresowań, 

wykorzystanie techniki 

komputerowej w gromadzeniu i 

przetwarzaniu informacji. 

Współpraca z MBP-udział w imprezach 

czytelniczych z cyklu: Cała Polska czyta dzieciom", 

teatrzykach, spotkaniach autorskich, 

warsztatach. 

Wypożyczenia międzybiblioteczne-wg grafiku MBP. 

III/I/3 B.STEFANOWICZ, 

E.Bagińska, M.Rydlewska 

Integracja, poszerzenie ofert 

czytelniczych dla uczniów. 

 

Zebranie rodziców – organizacyjne, wybory Rady 

Rodziców. 

 

 

Zebrania informacyjne- wg potrzeb. 

IV 2, IV 4 A.BUCHA 

 

Wybór Rady Rodziców szkoły. 

Spotkania „Cała Polska czyta dzieciom”- raz w 

miesiącu. 

V6 I.MARKOWSKA-BAŁA Upowszechnianie czytelnictwa 

wśród wychowanków. 

„Stań po zielonej stronie mocy” SLAM POLAND – 

konkurs całoroczny zbiórki odpadów – 

kontynuowanie akcji. 

V 6 M.WOJTKOWIAK Utrwalanie zasad segregacji 

odpadów. 



Podsumowanie akcji- VI 2015. 

„Pewnego razu …”- językowe wyprawy w krainę 

bajek. 

V6 I.MARKOWSKA-BAŁA Usprawnianie umiejętności 

czytania. 

Kontynuacja „Zakręconej akcji” . 

 

 

Podsumowanie akcji- VI 2015 

V6 L.RAJCZAKOWSKA Pomoc osobom potrzebującym. 

 Kontynuacja akcji zbiórki puszek i surowców 

wtórnych.  

Podsumowanie akcji-VI 2015. 

II 7 P.BIROWSKI Podsumowanie akcji 

prospołecznych RECAL-ZOKiR. 

Kontynuacja „Zakręconej akcji”- zbiórka nakrętek. V6 I.MARKOWSKA-BAŁA Przedstawienie liderów akcji. 

Kontynuacja cyklu „Ludzie z pasją” 

 

II6 

 

 

M.PIATEK Poszerzanie wiedzy o ludziach. 

Konkurs na najlepszego sportowca i najbardziej 

usportowioną klasę o Puchar Dyrektora. 

Podsumowanie konkursu- VI 2015. 

 

V3 M.MILESZKO, A.Śladewska Wyłonienie najbardziej 

usportowionej klasy i najlepszego 

sportowca w szkole. 

Wielobój sprawnościowy grup wychowawczych.  

Podsumowanie wyników- VI 2015. 

II6 P.BIROWSKI Wyłonienie liderów, podnoszenie 

sprawności ogólnej, promowanie 

aktywności i zdrowego stylu 

życia. 

Wyjścia grupy uczniów i rodziców do szpitala w 

ramach wolontariatu pod hasłem „ Nie jesteś sam ”- 

X, XII 2015, II 2016 

V1, 6  L.RAJCZAKOWSKA 

 

Działania terapeutyczne wobec 

hospitalizowanych dzieci. 

Uczestnictwo w rajdach organizowanych przez 

szkołę i środowisko. 

II7, III6, IV4 M.GODA Propagowanie turystyki pieszej, 

zwiedzanie zabytków. 

Kontynuacja O.K – poszerzenie o pozostałe 

przedmioty. 

I1, II3,6, III5 M.STRYCZEK Stosowanie wybranych strategii. 

 II śniadanie dla uczniów IX-II 2015-16 V 3, II 8 M.WOJTKOWIAK Dożywianie. 



Udział w warsztatach edukacyjnych LSSE „Szansa 

na lepsze jutro dla młodych zawodowców”. 

 

IV3 

 

 

W.MARKOWSKI 

 

 

Udział w zajęciach 

warsztatowych, wyjazdach 

studyjnych, praktyki i staże w 

zakładach pracy. 

Najciekawsze miejsca w mojej okolicy-wycieczki(co 

kwartał). 

II7, III6, IV4 

 

K.WARSZAWSKA, 

P.Birowski 

 

Rozwijanie zainteresowań, 

upowszechnianie aktywności 

fizycznej. 

Cykliczne spotkania z elementami socjoterapii- 

„Lubię siebie”. 

II6 

 

M.PIĄTEK 

 

Wzmocnienie samooceny 

wychowanków, polepszanie 

jakości życia. 

Cykliczne spotkania z rodzicami- „Kącik czytającego 

rodzica”. 

 

Kino miniaturka. 

 

V6 

 

 

III6 

K.WARSZAWSKA, 

A.Zdańska-Brożyna 

 

A. ZDAŃSKA-BROŻYNA 

Poszerzanie oferty czytelniczej dla 

wychowanków i rodziców. 

 

Alternatywne metody spędzania  

czasu wolnego. 

Spotkania Zespołu PP- obserwacje koleżeńskie. I1, II3,6, III5 

 

Opiekunowie Praca w grupach, wymiana 

doświadczeń, wspólne ustalanie 

strategii i rozwiązywanie 

trudności.  

 

 

 



Miesiąc Zadania Obszar 

działań/nr 

działania w 

odniesieniu do 

koncepcji pracy 

Odpowiedzialni Zakładane efekty 

realizacji 

Wrzesień 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2014/2015 - apel. 

 

II 6 

 

M.WOJTKOWIAK, 

M.Mąkowska 

 

 

 

Opracowanie planu pracy Zespołu ds. 

Oceniania Kształtującego (OK). Wdrożenie do 

pracy OK-jem wszystkich n-li uczących w II 

gimnazjum. 

I 1 

 

 

M.STRYCZEK 

 

Wszyscy n-le II 

gimnazjum znają 

założenia planu pracy.  

Spotkanie zespołu- Omówienie zasad pracy 

podczas wdrażania I strategii. Przydział 

opiekunów dla n-li rozpoczynających pracę 

OK. 

 

I1 P. GORCZYCA, 

M.Stryczek 

Nauczyciele wspierają 

się wzajemnie, gromadzą 

doświadczenia i na ich 

podstawie doskonalą 

warsztat pracy OK.-

wymiana informacji. 

Opracowanie celów i kryteriów sukcesu do 

każdej lekcji. Określanie i wyjaśnianie uczniom 

celów uczenia się i kryteriów sukcesu. 

I1 Opiekunowie Powstanie zbioru celów 

i nacobezu do każdego 

przedmiotu. Uczniowie 

znają cel lekcji i kolejne 

kroki zbliżające ich do 

jego osiągnięcia- sukces. 

Wybory do SU 

 

II6 M.WOJTKOWIAK, 

M.Mąkowsaka 

Wdrażanie zasad 

demokratycznych 

wyborów- wybór rady 

szkoły uczniów. 

 Sprzątanie Świata „Odkrywamy czystą 

Polską”. 

V 6 

 

M.STRYCZEK Wdrażanie do dbałości o 

środowisko naturalne. 

 

Modyfikacja IPET i tworzenie nowych I2,3 J.KASPRZYK Określenie zakresu 



  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Przeprowadzenie diagnozy uczniów 

rozpoczynających etap kształcenia. 

 n-le przedmiotów Określenie poziomu 

wiadomości i 

umiejętności uczniów. 

Zebranie rodziców pod hasłem „Spójrz w 

przyszłość-chroń siebie i rodzinę”. Wyczulenie 

rodziców na zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom, przekazanie podstawowej wiedzy na 

temat zasad bezpieczeństwa dzieci w domu 

oraz w miejscach publicznych. Wybory Rady 

Rodziców. 

IV 2, IV 4 A.BUCHA, 

W.Adamowicz, J.Kasprzyk 

Przekazanie wiedzy na 

temat zasad 

bezpieczeństwa dzieci w 

domu oraz miejscach 

publicznych. 

 

 

„Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę” - 

główny kierunek pracy wychowawczo-

opiekuńczej i profilaktycznej ( propozycje 

tematyki zajęć ). 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

Przekazanie informacji. 

 

Opracowanie analiz wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 

I5 W.MARKOWSKI Analiza wyników. 

 Ogłoszenie konkursu literackiego dla 

wszystkich klas na napisanie i zilustrowanie 

dowolną techniką plastyczną bajki lub 

opowiadania (powstanie 4 tomiku z cyklu 

"Opowiadania i bajeczki z naszej szkolnej 

biblioteczki) 

I/IV/B B.STEFANOWICZ Rozwój zainteresowań, 

wyobraźni uczniów. 

Opracowanie broszury informacyjnej dla 

rodziców – kalendarium szkolne i priorytety na 

rok szkolny 2014/2015 .  

IV 3, VII 2 W.ADAMOWICZ, zespół 

wychowawczy 

Informacje dla rodziców. 

Pożegnanie lata dla rodziców i uczniów ZRW 

oraz nauczania indywidualnego. 

V 3  A.WOJTACZKA Integracja grup i 

rodziców wychowanków. 

„Sztuka 24H/24H”- cykl warsztatów. 

 

I/IV2 

 

J.KOŚCIUK, zespół ds. 

promocji 

Poszerzanie wiedzy i 

umiejętności 



   plastycznych. 

Dzień ziemniaka. 

 

 

V3 

 

A.WOLSKA-

BANASZYŃSKA, 

M.Rydlewska, E.Bagińska 

Utrwalenie wiedzy z 

zakresu zdrowego 

żywienia. 

Tydzień wychowania 

 

II 8 

 

L.RAJCZAKOWSKA Ukształtowanie 

refleksyjnej postawy 

wobec życia. 

Biesiada jesienna 

 

V 3,II 4, III 6 M.SMOLARCZYK Integracja zespołów 

uczniów, kontynuowanie 

tradycji szkolnych. 

październik Wybór technik OK. do I strategii. I1, II3,6, III5 

 

Opiekunowie  

 

Każdy z członków grupy 

PP wypróbuje i co 

najmniej przez miesiąc 

stosuje co najmniej jedną 

technikę. 

Udział w konferencji RUN. I1, II3,6, III5 

 

Lider  Doskonalenie strategii IV 

i V. Przekazywanie 

materiałów i dzielenie się 

wiedzą z grupą PP. 

Warsztaty regionalne RUN IV, Tematy: Spacer 

edukacyjny i zasady coachingu 

nauczycielskiego(X-XII). 

I1, II3,6, III5 

 
Zespół PP 

 

Bogacenie wiedzy, 

wymiana doświadczeń 

z innymi placówkami. 

Doskonalenie technik 

OK. 

Mecz integracyjny nauczyciele- uczniowie. III6, V2 i 3 II1 i 6 M.MILESZKO, 

A.Śladewska 

Integracja środowiska 

szkolnego. 



Abilimpiada- konkurs sprawnościowy dla 

uczniów głębiej upośledzonych umysłowo . 

 

 

Bieg po zdrowie- zawody sportowe dla grup 

wychowawczych. 

 

 

II 3 

 

 

 

V3 

 

 

 

M.GODA 

 

 

 

P.BIROWSKI, M.Piątek 

 

 

 

Integracja ze 

środowiskiem, 

możliwość osiągnięcia 

sukcesu. 

Aktywny wypoczynek w 

czasie wolnym. 

 

„Spójrz w przyszłość-chroń siebie i rodzinę”. 

Warsztaty –„Profilaktyka uzależnień – 

zapobieganie i zmniejszanie zachowań 

ryzykownych”, „Spienione wody przemocy”, 

„Otchłań Internetu”. Ogólnoszkolny konkurs na 

hasło promujące niepalenie ( programy 

zewnętrzne ). 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

 

Uzyskanie przez uczniów 

wiedzy dotyczącej 

zachowań ryzykownych, 

negatywnych skutków 

palenia. 

 Ognisko integracyjne grup wychowawczych. 

Jak wesoło spędzić czas wolny? 

V3, II4, III6 

 

I.MARKOWSKA-BAŁA, 

K.Warszawska 

Wdrażanie do aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

„Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny (sierpień – wrzesień-październik).  

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie poprawnego 

zachowania, 

systematycznego 

uczęszczania na zajęcia. 

 

Podchody regionalne. V3 J.KOŚCIUK, E.Biedak, 

L.Kortus 

Zintegrowanie ze 

szkołami z Dolnego 

Śląska. 

Wesołe zabawy z literkami i liczbami- 

regionalny konkurs dla uczniów kl. I-III sp. 

II1,4 M.RYDLEWSKA, 

E.Bagińska 

Utrwalanie zdobytej 

wiedzy, integracja. 

„Sztuka 24H/24H”- tworzenie muralu. I,IV2 J.KOŚCIUK Poszerzanie umiejętności 

plastycznych. 



Turniej półkrzyków w grupach 

wychowawczych. 

 

III5 III6 

 

P. BIROWSKI 

 

Wdrażanie do 

sportowego zachowania 

podczas zawodów 

sportowych. 

 

listopad Kontynuacja cyklu „Spójrz w przyszłość-chroń 

siebie i rodzinę” - „Widzę i reaguję” ćwiczenie 

umiejętności zwiększających poczucie 

bezpieczeństwa ( zajęcia warsztatowe ) 

IV 3, IV 4 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha, B.Stefanowicz, 

J.Kasprzyk 

Nabycie poczucia 

bezpieczeństwa, 

reagowania na 

nieprawidłowe 

zachowania. 

 

 

11 listopada- apel. 

Koncert pieśni patriotycznych 

II 6 

II 7 

III 6 

V 2 

D.STAWIŃSKA 

L.Kortus, A.Wolska-

Banaszyńska 

 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

Zapoznanie z piosenkami 

i pieśniami 

patriotycznymi. 

Akcja szkolna – Ptasi Karmnik, czyli 

dokarmiamy ptaki zimą. 

III 3 

 

M.STRYCZEK 

P.Birowski 

Wdrażanie zasad dbania 

o zwierzęta. 

Tydzień z misiem III 6 

IV 3 i 4 

A.WOLSKA-

BANASZYŃSKA 

E.Bagińska 

M.Wojtkowiak 

Wzbogacenie oferty 

zabaw i gier do 

wykorzystania w czasie 

wolnym. 

 Konkurs czytelniczy(2 razy w roku). II/I/4 B.STEFANOWICZ Rozwój czytelnictwa. 

Dzień europejski. III 6 D.BANASZEK 

J.Kościuk 

Bogacenie wiadomości o 

krajach europejskich. 

Spotkanie z policjantem i pracownikiem służby 

ochrony kolei odnoszące się do kwestii 

bezpieczeństwa w szkole, domu i drodze do 

szkoły. 

IV 3, IV 4 J.KASPRZYK Zdobycie wiedzy z 

zakresu bezpieczeństwa 

w szkole, domu. 

Rodzinny konkurs „ Przypowieści biblijne ”. 

 

II 5,III 6  

 

L.RAJCZAKOWSKA 

 

Integracja, utrwalanie 

zdobytej wiedzy. 

Poczta „Dobre słowo”- dzień życzliwości. II3,8 I.MARKOWSKA-BAŁA Wdrażanie zasad 

życzliwości, miłego 



zachowania itp. 

Spektakl profilaktyczny. 

 

II6,8 K.WARSZAWSKA Wzmacnianie 

samooceny, 

rozpoznawanie emocji. 

Dzień Życzliwości. 

 

II 3,8 

 

L.RAJCZAKOWSKA 

 

Wyjście uczniów do 

środowiska społecznego. 

Ukazanie życzliwości w 

życiu codziennym. 

Spotkanie z absolwentami i emerytami . 

 

 

VI 1,2  

 

 

A.GODA 

 

Integracja uczniów PP z 

absolwentami. Zebranie 

informacji jak układają 

się losy absolwentów. 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( listopad ). 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promocja dobrego 

zachowania i 

uczęszczania na zajęcia. 

Integracyjne Andrzejki z udziałem rodziców ( 

ZET i PP ). 

IV4, III 6, II 7 E.BIEDAK Włączenie rodziców w 

działania szkoły i 

integracja uczniów. 

Przeprowadzenie lekcji otwartej lub rady 

szkoleniowej dla nauczycieli – RUN z 

wykorzystania OK. (XI-XII). 

I1, II3,6, III5 

 

M.STRYCZEK  Przybliżenie n-lom 

zasad pracy strategiami 

OK., prezentacja 

wybranych technik 

„Andrzejkowy wieczór zmysłów” - spotkanie z 

rodzicami. 

 

IV 4 

 

J.KOŚCIUK 

E. Biedak 

L. Kortus 

Integracja uczniów z 

rodzicami, ukazanie 

sposobów spędzania 

czasu wolnego ze swoimi 

dziećmi. 

Wprowadzenie IV strategii OK: 

„Umożliwianie uczniom, by korzystali 

wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności”- 2 

moduły. 

I1, II3,6, III5 

 

Lider. Zespół PP- 

ubiegłoroczny 

Dzięki pracy grupowej 

uczniowie uczą się od 

siebie nawzajem, a 

przede wszystkim uczą 



się współpracy, 

grudzień „Potrafię żyć z innymi i dla innych” – jak 

kształtować postawy akceptujące –

ogólnoszkolny konkurs ( forma dowolna ) 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

Nabycie umiejętności 

akceptowania innych. 

 Mikołajkowy turniej unihokeja. 

 

 

III 6 M.MILESZKO 

A.Śladewska 

Doskonalenie poznanych 

umiejętności gry w 

unihokeja. 

Tydzień wolontariatu TPD.  

 

V 2, 6 , IV 4  

 

L.RAJCZAKOWSKA Kształtowanie przyjaźni i 

niesienie pomocy 

ludziom potrzebującym. 

Mikołajkowe potyczki sportowe grup 

wychowawczych. 

III 6 P. BIROWSKI, M.Piątek Pielęgnowanie tradycji, 

ukazanie aktywnych 

form spędzania czasu. 

Spotkanie z poszczególnymi klasami odnośnie 

zagrożeń w sieci. 

II 6,II 8,V6 J.KASPRZYK Utrwalenie wiedzy u 

uczniów związanej z 

zagrożeniami w sieci. 

Mikołajki dla ZET. 

Mikołajki dla ZRW i nauczania indyw. 

 

III 6, II 7, IV 4  

 

M.SMOLARCZYK 

A.SĄSIADEK 

Podtrzymywanie 

tradycji, udział w 

grupowych formach 

zajęć, zabaw. 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( grudzień ). 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie 

prawidłowych zachowań 

i uczęszczania do szkoły. 

Kiermasz świąteczny-„ My też potrafimy”. IV2, III6 M.PIĄTEK, I.Markowska-

Bała 

Pielęgnowanie tradycji, 

promowanie Ośrodka w 

środowisku. 

Kalendarz adwentowy- zabawki ukryte przez 

Mikołaja. 

III6 I. MARKOWSKA-BAŁA Pielęgnowanie tradycji. 

Boże Narodzenie w kręgu tradycji i obrony 

domu. 

II8 K.WARSZAWSKA Wdrażanie do dbania o 

tradycje w gronie 

rodzinnym. 



styczeń Badanie efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie realizacji IPET. 

IV 

 

A.WOJTACZKA 

 

Sprawdzanie i 

porównywanie 

oddziaływań 

efektywności pomocy 

psych.-pedag. 

„Na grzeczności nikt nie traci”- zabawa 

karnawałowa grup wychowawczych. 

III6 A.ZDUŃSKA-BROŻYNA, 

I.Markowska-Bała 

Wdrażanie zasad 

kulturalnego zachowania 

podczas imprez. 

 Szkolny turniej tenisa stołowego.  

 

V 3 A.ŚLADEWSKA, 

M.Mileszko 

 

Doskonalenie poznanych 

umiejętności i 

wiadomości z zakresu 

gry w tenisa stołowego 

oraz zasad sędziowania. 

Dzień Babci i Dziadka 

 

 

III 6, IV 1,3,4 

II 6 

E.BAGIŃSKA, 

M.Rydlewska 

Przedstawienie roli 

dziadka i babci w życiu 

rodzinnym. 

Wspólne kolędowanie z SP 1. V2 D.STAWIŃSKA, 

A.Wolska-Banaszyńska 

Integracja, utrwalanie 

tekstów kolęd. 

Kontynuacja cyklu „Spójrz w przyszłość-chroń 

siebie i rodzinę” - spotkanie z udziałem 

specjalisty ds. prewencji z Policji. 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

Uzyskanie przez uczniów 

wiedzy związanej z 

odróżnianiem 

niebezpieczeństw i 

sposobów uzyskiwania 

pomocy. 

 Bal karnawałowy. III 6 

II 7 

M.WOJTKOWIAK, 

J.Kościuk 

M.Mąkowska 

Integracja, wdrażanie 

zasad wesołej zabawy. 

Gry logiczne- kalambury. I,II4 M.WOJTKOWIAK, 

M.Mąkowska 

Rozwijanie logicznego 

myślenia. 

Spotkanie zespołu- Omówienie efektywności 

wdrożenia IV modułu, wymiana doświadczeń 

I1, II3,6, III5 

 

 Lider: Dorota Banaszak –I 

moduł 

Dzielenie się opiniami 

i trudnościami. 



i opinii. Anna Dziuba- II moduł Sprawozdanie z efektów 

pracy. 

Zebranie rodziców pod hasłem „Spójrz w 

przyszłość-chroń siebie i rodzinę”. Przekazanie 

rodzicom podstawowych informacji na temat 

stresu u dzieci, a w szczególności definicji 

stresu, jego przyczyn, mechanizmu działania 

stresu, efektów działania stresu, sposobów 

radzenia sobie ze stresem. 

IV 3, IV 4 A.BUCHA, 

W.Adamowicz, J.Kasprzyk 

 

Uzyskanie przez 

rodziców informacji na 

temat stresu, sposobach 

radzenia z nim. 

 

 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( styczeń ). 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie dobrych 

zachowań i 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

luty Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( luty ). 

II 2, II 3, II 7 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

Promowanie dobrych 

zachowań i 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

Dzień Języka Ojczystego. II7 A.DZIUBA Dbałość o poprawne 

wypowiadanie się w 

mowie i piśmie. 

Turniej gier logicznych i stolikowych dla grup 

wychowawczych. 

II8 P. BIROWSKI Kształtowanie 

logicznego myślenia. 

III Regionalny turniej tenisa stołowego: OSzW-

DPŚ. 

III 6 

V 2 

II 3 

A.SLADEWSKA, 

M.Mileszko 

Doskonalenie techniki 

gry w tenisa stołowego, 

integracja ze 

środowiskiem. 

Badanie efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie oceny realizacji 

IPET. 

I 4 A.WOJTACZKA Sprawdzanie i 

porównywanie 

oddziaływań 

efektywności pomocy 

psych.-pedag. 



marzec Kontynuacja cyklu „Spójrz w przyszłość-chroń 

siebie i rodzinę” - profilaktyczny poranek 

filmowy dla poszczególnych grup wiekowych. 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

 

Nabycie umiejętności 

radzenia sobie w różnych 

sytuacjach. 

Gry logiczne- rummikub. 

 

I,II4 M.WOJTKOWIAK, 

M.Mąkowska 

Rozwijanie logicznego 

myślenia. 

Konkurs wiedzy „Znam Jana Pawła II”. II4, I4 L.RAJCZAKOWSKA Utrwalenie zdobytej 

wiedzy. 

Przeprowadzenie egzaminów próbnych w 

szkole zawodowej. 

I5 W.MARKOWSKI Utrwalenie zdobytej 

wiedzy. 

Każdy ma jakiegoś bzika…- tydzień mojego 

hobby(wystawa, prezentacja multimedialna, 

wycieczka TMZZ). 

II7 W.MARKOWSKI, 

M.Palonka, 

R.Skibicki, A.Wolska-

Banaszyńska 

Kształtowanie 

zainteresowań, integracja 

ze środowiskiem. 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( marzec ). 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie dobrych 

zachowań i 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

Turniej warcabowy 

 

II 7 R.SKIBICKI Kształtowanie 

logicznego myślenia. 

Cepeliada- kiermasz ozdób świątecznych pt. 

„My też potrafimy”. 

III6 I.MARKOWSKA-BAŁA, 

M.Piątek 

Nabywanie umiejętności 

wykonywania ozdób 

świątecznych, promocja 

Ośrodka. 

Wprowadzenie V strategii OK.: „Wspomaganie 

uczniów, by stali się autorami procesu swojego 

uczenia się- 2 moduły. 

I1, II3,6, III5 

 

Lider : Zespół PP- 

ubiegłoroczny 

  

 Uczniowie są 

motywowani do pracy ze 

strony n-li i rodziców. 

Współpraca z rodzicami. 

Turnus dydaktyczno-wypoczynkowy. Zielona 

szkoła. 

V3 D.STAWIŃSKA Integracja, poznawanie 

najbliższych okolic. 



Spotkanie z absolwentami i emerytami. 

 

 

VI 2,1 M.GODA Integracja uczniów PP z 

absolwentami. Zebranie 

informacji jak układają 

się losy absolwentów. 

kwiecień Wiosenne spotkanie integracyjne ZRW i 

nauczanie indywidualne. 

V 2 M.SKOWRONEK 

 

 

Integracja 

wychowanków, 

stymulowanie doznań i 

wrażeń związanych z 

imprezą. 

Olimpiada matematyczno- przyrodnicza dla 

gimnazjum. 

 

II 2,3,4, 8 

 

 

M.STRYCZEK, 

R.Skibicki, W.Markowski 

 

Poszerzanie wiadomości 

i umiejętności 

matematyczno-

przyrodniczych. 

X Regionalny Przegląd Zespołów 

Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza 

Korczaka z terenu Dolnego Śląska – ZOKiR 

III 6 

V 5 

V 2 

II 7 

D.STAWIŃSKA 

A.Wolska-Banaszyńska 

L.Kortus 

J.Kościuk 

M. Wojtkowiak 

Zintegrowanie ze 

szkołami z Dolnego 

Śląska. 

Tydzień Dla Ziemi. V 3, II 8 M.STRYCZEK  

Spotkanie z żywą sztuką- Światowy Dzień 

Sztuki. 

III6 J.KOŚCIUK 

L.Kortus, 

M.Wojtkowiak, A.Wolska-

Banaszyńska 

Wdrażanie do rozwijania 

umiejętności 

plastycznych. 

Wielkanoc- apel. V3,II8 L.RAJCZAKOWSKA Pielęgnowanie tradycji. 

Bieg po zdrowie- zawody dla grup 

wychowawczych. 

V3 I.MARKOWSKA-BAŁA, 

A.Pacholska 

Kształtowanie zdrowego 

stylu życia. 

Kiermasz książki używanej w ramach klubu 

czytającego rodzica. 

III, I3 K.WARSZAWSKA, A. 

Zduńska-Brożyna 

Przekazanie ofert 

czytelniczych. 

Konkurs Czytelniczy  II1,3,5 M.PALONKA, 

A.Dziuba 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie dobrych 

zachowań i 



miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( kwiecień ). 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

Kontynuacja cyklu „Spójrz w przyszłość-chroń 

siebie i rodzinę” - ogólnoszkolna sesja 

plakatowa pt.” Tytoń, alkohol, narkotyki, 

dopalacze – jak się przed tym bronić”. 

II 6,II 8,V6 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

 

Nabycie przez uczniów 

wiedzy związanej z 

negatywnym wpływem 

używek na organizm. 

Spotkanie zespołu- Omówienie efektywności 

wdrożenia V modułu, wymiana doświadczeń 

i opinii. 

I 1 

III 5 

 

Lider; Lucyna Kortus- I 

moduł, 

Monika Palonka – II moduł 

Dzielenie się opiniami 

i trudnościami. 

Sprawozdanie z efektów 

pracy. 

maj Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( maj ). 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie dobrych 

zachowań i 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

„Śniadanie daje moc”- akcja ogólnoszkolna 

promująca zdrowe żywienie. 

III6, IV2 M.PIĄTEK Promocja zdrowego 

żywienia. 

 Rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla 

wszystkich klas na napisanie i zilustrowanie 

dowolną techniką plastyczną bajki lub 

opowiadania (powstanie 4 tomiku z cyklu 

"Opowiadania i bajeczki z naszej szkolnej 

biblioteczki). 

I/IV/B B.STEFANOWICZ Wyłonienie zwycięzców.  

Ogólnoszkolny konkurs wiedzy w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

II 8 W. ADAMOWICZ Utrwalenie wiedzy z 

zakresu negatywnych 

skutków zażywania 

używek. 

Gry logiczne- rummikub. I,II4 M.WOJTKOWIAK, 

R.Skibicki, M.Mąkowska 

Rozwijanie logicznego 

myślenia. 

Budzimy uśpione talenty w grupach 

wychowawczych. 

V2 P.BIROWSKI Rozwijanie 

zainteresowań. 

Dzień z mamą i tatą . III 6 

IV 1,2,3,4 

M.RYDLEWSKA, 

E. Bagińska, 

A.Wolska-Banaszynska 

Przedstawienie roli 

mamy i taty w życiu 

człowieka. 



Gotuj z mamą i tatą – warsztaty. 

 

III 6, IV 1,2,3,4  E.BIEDAK, 

 J.Kościuk, L.Kortus  

 

Promocja zdrowego 

odżywiania, integracja. 

 

Dzień Matki dla ZRW oraz nauczania 

indywidualnego . 

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki dla 

PP i Gim. um. 

 

IV 4  

M.SKOWRONEK 

 

E.BIEDAK 

 

Kontynuowanie cyklu 

spotkań, przedstawienie 

roli matki w życiu 

każdego człowieka. 

 

Paraolimpiada. V3 A.ŚLADEWSKA, 

M.Mileszko, zespół ds. 

promocji 

Nabycie umiejętności 

współpracy w grupie, 

podniesienie sprawności 

ogólnej, integracja. 

Regionalny turniej piłki nożnej. 

 

 

III6, V2 M.MILESZKO, 

A.Śladewska 

Wdrażanie do nabywania 

umiejętności współpracy 

w zespole, utrwalanie 

zdobytych umiejętności i 

wiadomości z zakresu 

gry w piłkę nożną, 

integracja. 

Zebranie z rodzicami - podsumowanie roku 

szkolnego – „Spójrz w przyszłość-chroń siebie 

i rodzinę”.  
Przypomnienie rodzicom sytuacji najczęściej 

spotykanych przyczyn sięgania po środki 

psychoaktywne przez dzieci i młodzież oraz 

mechanizmu uzależnienia, wyczulenie na 

sygnały ostrzegawcze pojawiające się w 

zachowaniu dziecka w wypadku kontaktu ze 

środkami psychoaktywnymi. Gdzie szukać 

pomocy – materiały informacyjne. 

IV 3, 4 A.BUCHA Nabycie przez rodziców 

wiedzy z zakresu 

przyczyn sięgania przez 

dzieci po środki 

psychoaktywne, objawy 

po ich zażyciu oraz 

miejsc gdzie można 

znaleźć pomoc. 



Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców 

kl. II gimnazjum – RUN z wykorzystania OK. 

I 1 

III 5 

 

M.STRYCZEK, 

R.SKIBICKI 

Rodzice są 

zainteresowani procesem 

uczenia się dzieci. Pytają 

czego się nauczyły a nie 

jaki stopień otrzymały. 

czerwiec Konferencja Końcowa RUN IV. I 1 

III 5 

 

M.STRYCZEK, P. 

GORCZYCA 

 

 

Podsumowanie. 

Sprawozdanie z efektów 

pracy. Ewaluacja 

 Podsumowanie OK i zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z wnioskami i spostrzeżeniami. 

 I 1 

III 5 

M.STRYCZEK 

 

Sprawozdanie 

Dzień Projektu Edukacyjnego. III3 M.PALONKA Rozwijanie umiejętności 

z zakresu wyszukiwania, 

selekcjonowania, analizy 

informacji, 

komunikowania się w 

języku ojczystym oraz 

wykorzystania zdobytych 

wiadomości podczas 

wykonywania zadań i 

rozwiązywania 

problemów w pracy 

zespołowej. 

„Z naturą na ty”- rajd grup wychowawczych. II7, III6, IV4 K.WARSZAWSKA, 

P.Birowski 

Utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wędrówek pieszych. 

Jestem dobry będę lepszy” – spotkanie 

ogólnoszkolne podsumowujące miniony 

miesiąc – zachowanie, frekwencja oraz 

urodziny ( czerwiec - lipiec ). 

 

II 2, II 3, II 7 A.BUCHA, W.Adamowicz Promowanie dobrych 

zachowań i 

systematycznego 

uczęszczania do szkoły. 

Jestem dobry będę lepszy” – podsumowanie IV 

edycji konkursu „Frekwencja na szóstkę” - 

II 2, II 3, II 7 W.ADAMOWICZ, 

A.Bucha 

Wyłonienie uczniów 

najlepiej uczęszczających 



wręczenie podziękowań, dyplomów i nagród 

rzeczowych. 

do szkoły. 

Badanie jakości zajęć terapeutycznych wg 

opracowanych kryteriów, porównanie z 

poprzednim półroczem . 

I 4 A.WOJTACZKA Sprawdzanie i 

porównywanie 

oddziaływań 

efektywności pomocy 

psych.-pedag. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka z TPD w 

Legnicy.  

 

III 6, V 2,3  

 

E.BIEDAK Integracja uczniów z 

różnych środowisk. 

Osiąganie sukcesów 

podczas realizacji 

konkursów. 

„Moja szkoła jest wesoła” - Dzień Dziecka, 

blok zajęć z rodzicami. 

IV 4, III 6 M.MĄKOWSKA, 

M.Wojtkowiak 

Integracja uczniów z 

rodzicami. Ukazanie 

sposobów wspólnego 

spędzania czasu 

wolnego, propozycja 

zabaw i gier. 

Zakończenie roku szkolnego klasy III zaw. II6 M.MILESZKO Pożegnanie 

absolwentów. 

Zakończenie roku szkolnego 2015/16- apel. II6 A.DZIUBA, D.Banaszek  

 


