
p. Zadanie do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni  Termin wykonania  
1.  

Współpraca szkoły z rodzicami 
i opiekunami prawnymi. 

Udział rodziców młodzieży w 
ważniejszych uroczystościach 

szkolnych 

 

1. Spotkania rodziców uczniów   poszczególnych         
klas poświęcone: 

 zapoznaniu  rodziców  ze  statutem  szkoły,              
regulaminem   oceniania,    klasyfikowania 

               i promowania, programem wychowawczo- 
profilaktycznym. 

 zapoznanie z zasadami, procedurami, 
wytycznymi MEN i GIS obowiązującymi w 
szkole na czas pandemii COVID-19 

  
2. Udział rodziców i młodzieży w uroczystościach        
    i imprezach szkolnych: 

 rozpoczęcie roku szkolnego, 
 dzień Edukacji Narodowej, 
 ślubowanie klas pierwszych, 
 odzyskanie Niepodległości, 
 Dzień spawacza w Żegludze, 
 Turniej szachowy, 
 Soft Art w Żegludze, 
 wigilia szkolna, 
 dni otwarte szkoły, 
 zakończenie klas maturalnych, 
 otwarcie sezonu nawigacyjngo, 
 zakończenie roku szkolnego. 

    
3. Udzielanie   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej 
rodzicom  uczniów,   których   dzieci napotykają  
na  trudności szkolne.  
4. Współpraca z rodzicami uczniów zdolnych.  
5. Indywidualny   kontakt   z   rodzicami   uczniów  
w przypadku  występowania   trudności                    
wychowawczych. 
 
 

 
dyrektor 

wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawcy klas, 
pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, 
wicedyrektor 

 
 

 
zebranie rodziców 

 
 
 
 
 

 

 

rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 
 
 
 

2. 
 

Oddziaływanie na intelektualny 
rozwój ucznia. 

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć                           
pozalekcyjnych w ramach przedmiotowych kół        

dyrektor, 
nauczyciele przedmiotów 

cały rok szkolny 
 



 zainteresowań. Praca z uczniem zdolnym. 
 
2. Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych  
    i konkursach wiedzy. 
 
3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Objęcie 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów 
mającym problemy w nauce. 
4. Wsparcie ucznia zdolnego w rozwijaniu pasji  
i uzdolnień, 
 
 

 
 

nauczyciele przedmiotów 
 
 

wychowawcy klas, 
pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

 
 

wg terminów 
 
 

na bieżąco 
 
 

na bieżąco 
 

cały rok szkolny 
 

3. Rozwój sprawności fizycznej. 
 

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych  
 w zakresie następujących dyscyplin: 
    - piłka siatkowa; 
    - piłka koszykowa; 
    - piłka nożna; kajaki; 
 
   2. Udział w zawodach sportowych w ramach                 
rozgrywek szkolnych i międzyszkolnych. 
3.Szkolna Liga Piłkarska. 
4. Organizacja wycieczek klasowych. 
5. Udział w rajdzie szkolnym. 
6. Międzyklasowe mistrzostwa w piłce ręcznej. 
7. Siatkarska Żegluga. 
8.Międzyklasowe Mistrzostwa w piłce siatkowej. 
 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 
 
 
 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 

wg terminarza 

 
 
 
 
 

4. Profilaktyka zdrowotna. 
 

1. Higiena i zdrowie: 
    -bieżąca opieka pielęgniarska. 
2. Indywidualne rozmowy z uczniami na temat             
zagrożeń zdrowia wynikające z nałogów. 
3.Dzień rzucania palenia. 

wychowawcy klas, 
pielęgniarka szkoły 

 
wychowawcy klas, 
pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 



5. Wyrabianie poczucia estetyki. 
 

1. Uczniowie współgospodarzami klasy poprzez  dbałość  
o porządek i estetyczny wygląd. 
 
2. Zwracanie  uwagi  uczniom  na  odpowiedni             
wygląd zewnętrzny. 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

6. Wpajanie zdrowych zasad 
moralnych, etycznych     

i patriotycznych. 
 

1.Prezentowanie właściwej postawy etyczno -             
moralnej  przez  nauczycieli  jako  wzór   
do  naśladowania  przez uczniów. 
2. Wpajanie młodzieży zasad tolerancji wobec             
innych ludzi i ich poglądów. 
3. Udział Ogólnopolskim Sympozjum Szkół 
Westerplatte. 
4. Członkostwo w Klubie Szkół Westerplatte. 
 

 
wszyscy nauczyciele 

 
 

 
cały rok szkolny 

 
 

7. Działalność uczniów na rzecz 
organizacji charytatywnych. 

 

1. Udział uczniów w pracach na  rzecz  organizacji 
charytatywnych . 
2. Propagowanie wśród młodzieży honorowego          
krwiodawstwa.   
3. Wolontariat. 
 

opiekun samorządu ucz. 
wolontariat 

opiekun koła HDK 
 
 

wg potrzeb 
 
 
 
 

8. Znajomość obowiązujących 
przepisów prawa i ich 

przestrzeganie. 
 

1. Egzekwowanie  od  młodzieży  postanowień             
statutu szkoły.   
2. Prowadzenie  dokumentacji  wychowawczej             
uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 
 

 
wychowawcy klas 
pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog 
 
 

 
cały rok szkolny 

 
 

9. Kultywowanie tradycji szkolnych, 
regionalnych i narodowych. 

 
 

 

1. Udział młodzieży szkolnej w organizacji obchodów     
świąt  i  rocznic  oraz  w   organizacji   imprez          
okolicznościowych (według terminarza) w szkole i na 
terenie miasta m.in.: 
    - uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 
    - ślubowanie klas pierwszych 
    - Dzień Edukacji Narodowej; 
- Święto Niepodległości; 
- tradycja Wigilii Bożego Narodzenia; 

nauczyciele, opiekun 
szkolnej orkiestry szkolnej, 

 
 
 
 

wg terminarza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - studniówka; 

    - otwarcie sezonu nawigacyjnego 
    - pożegnanie absolwentów. 
 
2. Współpraca z placówkami oświatowymi, 
środowiskiem lokalnym    

10. 
 
 
 
 
11.  

Realizacja zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

 
 

 
 
Projekt szkolny 

Rozmowy z uczniami na temat wyboru kierunku 
studiów. 
Wycieczki zawodoznawcze.  
Tydzień promocji Żeglugi – warsztaty dla uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej. 
 
 
Projekt szkolny. Bliżej biznesu. 

wychowawcy, pedagog 
 
 
 

wszyscy nauczyciele 
 
 

Katarzyna Sitnik, 
Małgorzata Wolska, 

Tomasz Sitnik 
 

 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

 

 
 

 Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2022/2023 

 

Kędzierzyn-Koźle, 12.09.2022 r. 

Program opracowali: 
Małgorzata Wolska, 

Elżbieta Żarska, 

Patryk Żwaka 
 


