
Załącznik nr 1 

 

Priorytety działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019 

 

CELE ZADANIA SZKOŁY STANDARDY OSIĄGNIĘĆ OSOBY ODPOWIEDZIANE 
-wzmacnianie 
poczucia tożsamości 
narodowej i lokalnej 
 

- dbanie o odpowiednie zachowanie 
uczniów podczas akademii poprzez 
odwoływanie  się do zdobytej wiedzy o 
symbolach narodowych 
- dbanie o poziom akademii czczących 
ważne dla kraju rocznice 
-podkreślanie  wkładu polskiej nauki i 
myśli twórczej w rozwój wiedzy na 
świecie 
- wskazywanie  ścisłego  związku 
istniejącego między rzetelną nauką w 
szkole, a przyszłością naszego kraju 
- angażowanie klasy w obchody 100 
rocznicy odzyskania niepodległości 

Uczeń: 
- stosuje zdobytą w ubiegłym roku 
szkolnym wiedzę o symbolach 
narodowych i zasadach zachowania się 
wobec nich 
- rozumie potrzebę zgłębiania wiedzy 
historycznej 
- odczuwa dumę z faktu, że jest 
Polakiem 
- ma świadomość, że ma wpływ na 
kształtowanie wizerunku swojej 
ojczyzny 
- widzi związek między swoją solidną 
pracą a przyszłością naszego kraju 
- rozumie, że przynależność do 
własnego narodu nie daje prawa do 
braku szacunku wobec innych 
 

Wychowawcy – cały rok  
 
Wszyscy nauczyciele – zgodnie 
z rozkładem materiału 
 
Nauczyciele odpowiedzialni za 
przygotowanie akademii (listopad 
2018, maj 2019) 

  



- rozwijanie 
pozytywnego 
stosunku do procesu 
kształcenia i 
samokształcenia, 
zaangażowanie 
w zdobywanie 
wiedzy 
i umiejętności ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
przygotowania 
uczniów do podjęcia 
trudnej decyzji 
zawodowej i szkolnej 
 

- stosowanie aktywizujących metod 
nauczania 
- zapoznanie uczniów z różnymi 
mnemotechnikami 
- kształcenie umiejętności wyrażania 
swoich myśli i pisania (konkursy 
recytatorskie, ortograficzne, językowe) 
- wyzwalanie aktywności uczniów 
w kierunku samopoznania i samooceny 
- pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy 
o interesujących ich zawodach 
- przeprowadzanie warsztatów w klasach 
3 gimnazjum oraz klasach 7 i 8 szkoły 
podstawowej, mających na celu 
udzielanie pomocy w wyborze zawodu 
- prowadzenie zajęć na lekcjach 
wychowawczych w klasach 3 gimnazjum 
oraz 8 szkoły podstawowej dotyczących 
doradztwa zawodowego wedle cyklu 
„Rozwijam skrzydła” Koweziu 
- zapoznanie uczniów ze strukturą 
szkolnictwa 
- organizowanie wyjazdów do szkół 
ponadgimnazjalnych oraz na Targi 
Edukacyjne 
- organizowanie na terenie szkoły spotkań 
z przedstawicielami szkół 
ponadgimnazjalnych 
 
 

Uczeń: 
- widzi sens i odczuwa potrzebę 
pogłębiania swojej wiedzy oraz dbania 
o własny rozwój 
- wie jak należy się uczyć, aby osiągnąć 
sukces edukacyjny 
- zna swoje mocne i słabe strony 
- zna drogi prowadzące do zdobycia 
określonego zawodu 
- zna szkoły ponadgimnazjalne 
w najbliższej okolicy oraz warunki 
przyjęcia do nich 
 - potrafi przygotować dokumenty 
potrzebne do podjęcia nauki 
w wybranej szkole 

Wszyscy nauczyciele, a przede 
wszystkim doradca zawodowy, 
wychowawcy, pedagog 



- rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym 
ochrony danych 
osobowych oraz 
ograniczonego 
zaufania do osób 
poznanych w sieci ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
krytycznego 
i wybiórczego 
korzystania z różnych 
źródeł informacji 

- wdrażanie do dokonywania właściwych 
wyborów lektur, filmów, prasy, treści 
internetowych 
- wskazanie komputera, telefonu, tableta 
jako narzędzi dostępu do rozproszonych 
źródeł informacji i komunikacji na 
odległość 
- omawianie zagrożeń związanych z 
przekazem mass mediów 
-realizacja godzin wychowawczych 
dotyczących prawa do prywatności, 
ochrony danych osobowych, roli mass 
mediów we współczesnym świecie i 
obrony przed ich negatywnym wpływem 

Uczeń: 
- wie w jaki sposób chronić swoje dane 
osobowe 
- potrafi dokonać świadomego wyboru 
informacji 
- potrafi odróżnić prawdę od fikcji 
- potrafi dokonać obiektywnej oceny 
dostępnych treści 
- potrafi reagować na niewłaściwe 
zachowania i zagrożenia w mass 
mediach 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog 

 


