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Plan realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych uwzględnia założenia szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych 

potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 

szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Działania Sposób organizacji, cele Organizator Termin realizacji 

1.  Uświadomienie uczniom 

zagrożeń wynikających z 

przebywania w trakcie zajęć poza 

szkołą 

Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi 

do szkoły - przypomnienie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drodze 

jako pieszy, rowerzysta czy prowadzący 

inny pojazd silnikowy (hulajnoga, 

skuter) oraz kierowania pojazdami 

mechanicznymi (ostatnie dotyczy klas z 

uczniami pełnoletnimi). 

Udokumentowanie przeprowadzenia 

zajęć w dzienniku lekcyjnym. 

wychowawcy na pierwszym spotkaniu z 

uczniami 

2.  Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa funkcjonującymi 

w szkole 

Przedstawienie i omówienie 

szczególnych zasad bezpieczeństwa 

funkcjonujących w szkole w związku z 

wystąpieniem epidemii, w szczególności 

zasad higienicznych i sanitarnych. 

Przekazanie informacji o dostępności 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

Cel: Profilaktyka zdrowotna: utrwalenie 

odpowiednich wzorców związanych ze 

wychowawcy na pierwszym spotkaniu z 

uczniami 



zdrowym stylem życia, zapobieganie 

chorobom, zwiększenie poziomu wiedzy 

młodzieży na temat epidemii covid-19 

Udokumentowanie przeprowadzenia 

zajęć w dzienniku lekcyjnym. 

3.  Profilaktyka w zakresie 

bezpiecznych warunków nauki - 

zapoznanie uczniów z 

regulaminami 

Zapoznanie uczniów z regulaminami 

pracowni przedmiotowych, sali 

gimnastycznych oraz skutkami 

niewłaściwych zachowań w ww. 

miejscach. 

Cel: Uświadomienie i przypomnienie 

uczniom bezpiecznych warunków nauki. 

nauczyciele 

pracowni 

przedmiotowych, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

na pierwszym spotkaniu z 

uczniami 

4.  Profilaktyka agresji i przemocy 

w szkole. 

Zapoznanie (w klasach starszych 

przypomnienie) z treścią Statutu Szkoły 

w szczególności z zasadami ustalania 

oceny z zachowania z naciskiem na 

konsekwencje zachowań niepożądanych. 

 

wychowawcy 

 

wrzesień 



5.  Budowanie pozytywnych relacji 

koleżeńskich, zapobieganie 

agresji, mobbingowi itp. 

Realizacja: 

●       spotkań integracyjnych klas 

pierwszych 

●       integracyjnych wycieczek 

klasowych 

●       lekcji wychowawczych 

dotyczących współżycia w 

grupie (pogadanki, metody 

aktywizujące). 

 

wychowawcy, 

katecheci, pedagog 

szkolny 

 

okres roku szkolnego 

6.  Dyżury śródlekcyjne 

 

Dyżury nauczycieli na przerwach, w tym 

nadzór nad osobami wchodzącymi na 

teren szkoły oraz pomoc w adaptacji 

nowym uczniom szkoły. Cel: dbanie o 

bezpieczeństwo uczniów w budynku 

szkolnym. 

nauczyciele 

dyżurujący 

cały rok szkolny 

7.  Narodowe czytanie   Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji 

- w tym roku czytamy “Ballady i 

romanse” Adama Mickiewicza.  

Cel: kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych, edukacja czytelnicza  

bibliotekarki 5 września 2022 



8.  
Tydzień dla profilaktyki chorób 

zakaźnych 

Kampania edukacyjno-informacyjna 

mająca na celu uświadomienie potrzeby 

dbania o własne zdrowie oraz 

kształtowanie umiejętności niezbędnych 

do jego ochrony. 

 

wychowawcy 

pielęgniarka szkolna 

12-16 września 2022 

9.  Akcja Sprzątanie świata - Polska 

2022 pod hasłem: „Wszystkie 

śmieci są nasze” 

Organizacja sprzątania najbliższego 

otoczenia szkoły przez młodzież szkolną, 

kierowana przez nauczycielki 

przedmiotów przyrodniczych. 

Cele: edukacja proekologiczna, budzenie 

i wzmacnianie świadomości 

ekologicznej oraz odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

M.Powęzowska-

Gwizd 

M.Świderska-

Nowak 

16-18 września 2022 

10.  *Europejski Dzień Języków 

*Szkolny konkurs Jedynka 

spricht English 

*wymiana partnerska z Kinzing 

Shule 

edukacja międzykulturowa 
nauczyciele języków 

obcych 26 wrzesień 2022 

styczeń 2023 

 

 

 



*praktyki w ramach Erasmus 

*Konkurs świątecznych piosenek 

i wyzwanie świąteczne 

grudzień 2022 

 

11.  Turniej Piłki Siatkowej z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 

wdrażanie do aktywności ruchowej n-le wych. 

fizycznego 

październik 2022 

12.  Strefy czasowe - konkurs dla klas 

pierwszych 

rozwijanie kompetencji matematycznych 

uczniów, integracja zespołu klasowego, 

edukacja matematyczno-przyrodnicza 

D. Nowicka 

M. Jakubiak 

U. Biegańska 

październik 2023 

13.  
„Przyłapani na czytaniu”- 

konkurs fotograficzny z okazji 

Międzynarodowego Dnia 

Bibliotek Szkolnych 

promocja czytelnictwa 

odkrywanie talentów uczniowskich i 

rozwijanie ich 

bibliotekarki październik 2022 

14.  Pasowanie na ucznia klasy 

pierwszej - „Dzień kota” 

rozwijanie kreatywności uczniów, 

działania integrujące uczniów klas 

pierwszych z uczniami klas starszych 

rada SU - 

organizator,  

klasy dyżurujące - 

pomoc 

październik 2022 



15.  Dzień Dawcy Szpiku 

(współpraca z DKMS) 

Akcja informacyjna, działania 

uświadamiające, kształtowanie postaw 

prospołecznych 

Samorząd 

Uczniowski 

październik 2022 

16.  XXVII  Olimpiada Wiedzy o 

Żywności i Żywieniu-etap 

okręgowy w Poznaniu 

- rozwijanie zainteresowań uczniów 

problematyką potrzeb pokarmowych 

człowieka i sposobów ich prawidłowego 

zaspokajania, wartości odżywczej i 

prozdrowotnej żywności oraz roli 

żywienia w zapobieganiu chorobom 

dietozależnym, 

-tworzenie dla zdolnej młodzieży 

możliwości rywalizacji w  tym obszarze 

wiedzy 

Izabela Witczak II dekada października 2022 

17.  Higiena cyfrowa i 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Cyberbezpieczeństwo i netykieta. 

Przeciwdziałanie hejtowi w sieci 

prezentacja 

pogadanka 

 

P.Łączniak - 

materiały 

październik 

18.  
Październik miesiącem dobroci 

dla zwierząt - akcja informacyjna 

Edukacja społeczna, ekologiczna. 
psycholog szkolny październik 2022 



na terenie szkoły oraz zbiórka na 

rzecz schroniska w Radlinie 

samorząd 

uczniowski 

19.  Wszystkich Świętych – 

“Nie wszystek umrę” 

Przypomnienie sylwetek znanych osób, 

które zmarły w przeciągu minionego 

roku. 

Cele: rozwijanie kreatywności uczniów, 

dbałość o pamięć o zmarłych 

klasy dyżurne 28 października 2022 

20.  
Międzynarodowy Dzień Osób 

Starszych 

 

 

Ciałopozytywność -pozytywne 

podejście do ciała n 

(warsztaty dla młodych kobiet na 

podstawie książek m.in  “Twoje 

ciałopozytywne dojrzewanie 

Moonka ) 

 

 

rozwijanie wśród młodzieży postawy 

zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych, życzliwości i 

bezinteresowności 

 

wzmacnianie odporności psychicznej 

dzieci  

 

odkrywanie świadomości swojego ciała, 

emocji i potrzeb, budowanie 

pozytywnego obrazu ciała.  

pielęgnowanie pozytywny stosunek do 

siebie 

 

Wolontariat szkolny 

wraz z opiekunami 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

Marta Jankowiak 

 

 

 

1 października 2023 

 

 

 

 

 

Listopad, grudzień 2023 

 

 

 

 



  

Spotkania z cyklu “Poznajmy 

ciekawych ludzi”. 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

 

poznanie przez młodzież ciekawych 

zawodów, ścieżek edukacyjnych,  

 

 

 

 

 

 

Pomoc młodzieży w określeniu 

predyspozycji zawodowych, wyborze 

zawodu , dalszej ścieżki kształcenia  

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

Anna Kałmucka 

Lidia Niedziela -

Skrzypczak 

 

 

okres roku szkolnego 

 

 

 

 

 

 

październik 2022 

21.  21 listopada Światowy Dzień 

Życzliwości i pozdrowień. 

-upowszechnianie życzliwości jak 

zasady–filaru współżycia społecznego 

-kształtowanie postawy otwartej w 

kontaktach międzyludzkich 

Pedagog szkolny 

koło wolontariatu 

21 listopada 2022 

 



22.  Akcja „Hazard? Nie, dziękuję” Podniesienie świadomości osób młodych 

na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą 

hazard i uzależnienie od niego, 

zwrócenie uwagi na konsekwencje 

prawne udziału w procederze 

nielegalnego urządzania i prowadzenia 

gier hazardowych. Spotkania uczniów z 

przedstawicielami Krajowej 

Administracji Skarbowej Ministerstwa 

Finansów. 

L.Niedziela -

Skrzypczak 

+ klasa 1 TR 

listopad 2022 

23.  Dzień pasji i talentów 

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele tego wydarzenia 

● Kształtowanie wartości, 

● Rozwijanie zainteresowań, 

● Umożliwienie prezentacji swoich 

pasji, 

● Promowanie talentów oraz pasji 

uczniów, 

● Popularyzacja działań 

artystycznych w szkole, 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2022 

 

 

 

 

 

 



Dzień życzliwości 

  

 

 

 

 

 

Spotkanie wybranych klas z 

przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji 

  

 

  

  

   

 

● Promocja alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

Uświadomienie członkom 

 społeczności szkolnej , że zawsze 

należy być wobec siebie miłym, 

uprzejmym i  życzliwym. 

 

Przekazanie uczniom informacji 

dotyczących właściwego zachowania się 

w różnych sytuacjach 

Doskonalenie umiejętność 

 wykorzystywania   zasad, na których 

powinna opierać się przyjaźń. 

Integracja i wdrażanie uczniów do 

kulturalnej   współpracy oraz zabawy.  

  

Tematyka spotkania dotyczyć będzie 

takich zagadnień jak: posiadania, 

sprzedawania i zażywania narkotyków, 

dopalaczy, 

- stosowania przemocy i agresji słownej 

jak i fizycznej wobec koleżanek i 

kolegów, 

- palenia papierosów przez nieletnich, 

pedagog szkolny 

Zespół klas 

przedmiotów 

graficznych 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

    

 

 

listopad 2022 

 

 

 

 

 

 

termin do ustalenia z 

Powiatową Komendą Policji 

 

 

 

 

 

 



 

Zagrożenia uzależnieniami- 

wystawa prac graficznych 

o tematyce uzależnień 

  

  

   

Profilaktyka uzależnień – 

spotkanie z ekspertem 

  

  

 

Myślenie wizualne, rysowanie, 

nauka, sketchnoting - warsztaty 

w ramach lekcji wychowawczych 

- groźby w bezpośredniej relacji a także 

używania w tym celu Internetu i 

telefonów komórkowych, zastraszanie 

kolegów i koleżanek 

  

 

Uczniowie tworzą hasła, plakaty i grafiki 

przedstawiające temat uzależnień. Celem 

jest uświadomienie negatywnych 

skutków korzystania z używek, 

uświadomienie zagrożeń wynikających z 

uzależnienia od alkoholu, papierosów i 

innych substancji psychoaktywnych.  

 

 

 Spotkanie z ekspertem mające na celu 

uświadomienia negatywnych skutków 

korzystania z używek, uświadomienie 

zagrożeń wynikających z uzależnienia od 

alkoholu, papierosów i innych substancji 

psychoaktywnych 

 

 

 

pedagog szkolny 

Zespół klas 

przedmiotów 

graficznych 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

pedagog szkolny 

 

marzec /kwiecień 2023 



notowanie z wykorzystaniem elementów 

wizualnych 

24.   Szkolny Konkurs Literacki -

Żywe lektury. 

Promowanie czytelnictwa, propagowanie 

czystości i poprawności języka 

polskiego. 

biblioteka 

 Samorząd 

Uczniowski 

listopad 



25.  
Konkursy gastronomiczne: 

●    Lato zamknięte w 

słoiku-ogólnoszkolny 

(uczniowie chętni) 

●    Bożonarodzeniowy 

stół pięknie nakryty- 

klasy I TŻ 

●    Desery - klasa II TŻ 

●    Kuchnie świata - 

klasy III TŻ 

●    Wielkanocne 

spotkanie przy kawie 

-klasy I-IV TŻ 

●    Międzyszkolny 

konkurs 

gastronomiczny “ Stół 

pięknie nakryty” 

●    Wielkopolski konkurs 

“Najpiękniejszy stół 

świąteczny” w 

Żychlinie 

-integracja środowiska szkolnego 

-kultywowanie tradycji regionalnych 

-promocja szkoły 

-rozwijanie zainteresowań 

- tworzenie możliwości rywalizacji z 

zespole, sprawdzenia własnych 

umiejętności, praca pod presją czasu; 

Alina Łuczak 

Karolina 

Szymenderska 

Izabela Witczak 

Magdalena 

Kudlińska 

w ciągu roku szkolnego 



26.  
Gastronomiczne Spotkania z 

Jedynką - cykl spotkań z 

przedszkolakami i uczniami 

szkół podstawowych: 

●    Kuchcikowe 

spotkania 

przedszkolaka 

●    Piernikowe spotkania 

z Marcinkiem 

●    Ciasteczkowe 

spotkania z Jedynką 

●    Zawodowe spotkania 

z Jedynką 

●    Zacznij zdrowo dzień 

z Jedynką 

promocja szkoły 

integracja zespołu klasowego 

rozwijanie i wzmacnianie umiejętności 

społecznych 

kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności 

promocja zdrowego stylu życia 

  

Alina Łuczak 

Karolina 

Szymenderska 

Izabela Witczak 

Magdalena 

Kudlińska 

w ciągu roku szkolnego 

27.  Mikołajkowy Turniej Piłki 

Siatkowej 

współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

wdrażanie do aktywności ruchowej 

Jakub Chlebowski 
grudzień 2022 

28.  
Teatralne Spotkania z Jedynką - 

“Bajki Mikołajki” dla 

najmłodszych 

Wystawienie sztuki teatralnej z okazji 

Mikołajek w auli szkolnej 

Cele: rozwijanie współpracy z lokalnym 

środowiskiem, kształtowanie postaw 

artystycznych, kształtowanie postaw 

opiekuńczych. 

Wolontariat 

pedagog Szkolny 6 grudnia 2022 



29.  Szkolne Mikołajki Integracja środowiska 

uczniowskiego,kształtowanie 

kompetencji 

miękkich,społecznych,komunikacja bez 

agresji,sztuka kompromisu. (Konkurs 

fotograficzny) 

Samorząd 

Uczniowski 

grudzień 2022 

30.  “Olimpiada Solidarności. Dwie 

dekady historii” 

Przygotowanie uczniów i udział w 

konkursie. 

Cele: kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych, edukacja 

historyczna. 

T. Szymendera listopad/grudzień 2022 

31.  Akcja krwiodawstwa Akcja honorowego oddawania krwi 

organizowana przy współpracy z 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Kaliszu 

Samorząd 

Uczniowski 

Klasy dyżurne 

luty 2023 



32.  “Dzień Bezpiecznego Internetu” Rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, działania profilaktyczne i 

uświadamiające. 

nauczyciele 

informatyki 

pedagog szkolny 

8 lutego 2023 

33.  Powiatowe Zawody Chemiczne rozwijanie zainteresowań uczniów nauczyciele chemii marzec 

34.  Ogólnopolska Kampania 

promująca Transplantologię 

“Drugie życie” 

działania uświadamiające, kształtowanie 

postaw prospołecznych 

Samorząd 

Uczniowski 

marzec 2023 

35.  
Cykl lekcji o zagrożeniach 

związanych z technologiami 

TIK: 

●       Cyberprzemoc - “ Nie 

czyń drugiemu co tobie 

niemiłe”- lekcje w ramach 

godzin wychowawczych 

●       Cyberprzemoc jako 

przestępstwo 

rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, uświadomienie zagrożeń 

wynikających z korzystania z portali 

społecznościowych, kształtowanie 

postaw świadomego i odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów internetowych, 

Zespół klas 

przedmiotów 

graficznych 

pedagog szkolny 

kwiecień/maj 2022 



●       “Cebulowe pola i dobra 

strona mocy” 

zwrócenie uwagi na konsekwencje tego 

typu działań dla ich ofiar jak i sprawców 

36.  Projekt sportowy “Paryż 2024”, 

Dzień sportu 

edukacja zdrowotna - udział w 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 

gry zespołowe na zajęciach wychowania 

fizycznego, rozgrywki sportowe, 

wycieczki i rajdy 

Nauczyciele WF kwiecień/maj 

37.  “27 kwietnia Światowy Dzień 

Grafika” 

 Prawo autorskie i etyka pracy grafika 

konkurs 

Zespół 

przedmiotowy 

graficzny 

kwiecień 2022 

38.  Akcje proekologiczne:    wyrobienie nawyków 

selektywnej zbiórki zużytych 

baterii i telefonów wśród 

uczniów 

●       podniesienie świadomości 

ekologicznej uczniów w 

zakresie właściwego 

pozbywania się zużytych, 

MPGwizd 

 

G. Gorzelańczyk 

w  całym roku szkolnym 



bezprzewodowych źródeł 

prądu elektrycznego 

●       propagowanie postawy 

odpowiedzialności  

indywidualnej i grupowej za 

stan środowiska, 

39.  Pierwsza pomoc w nagłych 

wypadkach 

Cykl lekcji edukacji dla bezpieczeństwa 

w klasach I, klasy starsze - 

przypomnienie zasad pierwszej pomocy 

na lekcjach wychowawczych 

nauczyciele edukacji 

dla bezpieczeństwa, 

wychowawcy 

okres roku szkolnego 

40.  Konkurs wiedzy o prawie 

wyborczym, “Wybieram 

wybory” 

Upowszechnienie wiedzy na temat prawa 

wyborczego- propagowanie idei udziału 

w wyborach oraz świadomego 

uczestnictwa w procesie wyborczym 

T. Szymendera Okres roku szkolnego 

41.  Działania w ramach pracy Koła 

Wolontariatu 

działania uświadamiające, kształtowanie 

postaw prospołecznych 

Anna Kałmucka 

Lidia Niedziela -

Skrzypczak 

Danuta Kożuch 

cały rok szkolny 



42.  Muzyczne przerwy Organizacja przerw z muzyką 

odpowiednią do danych obchodów. 

Cele: rozwijanie kreatywności uczniów, 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych, edukacja muzyczna 

klasy dyżurne cały rok szkolny 

43.  Obchody Dnia Patrona Szkoły kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych 

klasy dyżurujące grudzień 2022 

44.  “Świąteczna paczka Jedynki” Organizacja pomocy świątecznej dla 

potrzebujących osób z naszego regionu. 

Cele: działania uświadamiające, 

kształtowanie postaw prospołecznych. 

Koło Wolontariatu, 

SU, pedagog 

szkolny 

grudzień 2022 

45.  Kolęda Polska - klasowe 

spotkania wigilijne 

kultywowanie tradycji, integracja 

uczniów 

uczniowie i 

wychowawcy 

21-22 grudnia 2022 

46.  Wybieg św. Mikołaja - Konkurs 

Samorządu Uczniowskiego na 

przebranie 

wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej Samorząd 

Uczniowski 

grudzień 2022 



47.  Konkursy i olimpiady 

przedmiotowe 

rozwijanie wiedzy i umiejętności 

uczniów, podnoszenie jakości nauczania, 

integracja uczniów, umiejętność pracy w 

grupie 

nauczyciele cały rok szkolny 

48.  
Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka – akcja informacyjna 

na terenie szkoły 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

tolerancyjnych 

klasy dyżurne 

pedagog szkolny 

9 grudnia 2022 

49.  
Apel świąteczny- “Szła 

kolęda…” kultywowanie tradycji klasy dyżurne 22 grudnia 2022 

50.  
Akcja „Pomocna dłoń” - loteria 

świąteczna integracja uczniów 

kształtowanie postaw opiekuńczych 

klasy dyżurne 

Samorząd 

Uczniowski 

 

grudzień 2022 

51.  
Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego (połączony z 

ostatkami) 

Popularyzowanie wiedzy na temat języka 

polskiego i tradycji, doskonalenie 

kluczowych umiejętności 

polonistycznych wśród uczniów, 

wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej. 

Ewa Gocka 

Dagmara 

Pijanowska 

21 lutego 



52.  
Ogólnopolski Dzień Walki z 

Depresją - akcja informacyjna  psycholog szkolny 
23 lutego  

53.  “Wiosna, ach to Ty…” - piknik 

na trawie 

połączony z Światowym Dniem 

Osób z Zespołem Downa - 

budowanie świadomości o 

Zespole Downa 

integracja uczniów, rozwijanie 

kreatywności uczniów 

klasy dyżurne 

psycholog szkolny 

21 marca 2023 

54.  
Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu  psycholog szkolny 
2 kwietnia  

55.  Turniej e-sportów (LOL, CS) promocja szkoły, kategoria: uczniowie 

ZSP1 i uczniowie SP 

współzawodnictwo, współpraca w grupie 

p. Przemysław 

Łączniak 

marzec 2023 

56.  
Wyjazd na Targi Edukacyjne w 

Poznaniu 

Zapoznanie z ofertą blisko 200 placówek 

edukacyjnych - od lokalnych szkół 

ponadpodstawowych po uczelnie z kraju 

i zagranicy. 

Możliwość skorzystania z prelekcji, 

Anna Kałamucka 

Lidia Niedziela-

Skrzypczak 

1-12 marca 2023 zgodnie z 

możliwościami obowiązującymi  w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

 



konferencji edukacyjnych oraz 

doradztwa zawodowego. 

57.  
Obchody „Dnia Kobiet”  Zorganizowanie akcji pn. „Panowie w 

marynarce i koszuli”, muzyczne 

przerwy. 

Cel: rozwijanie aktywności twórczej; 

klasy dyżurne 8 marca 2023 

58.  Rejonowy Konkurs 

Informatyczny 

  

popularyzacja wiedzy informatycznej; 

  

Jan Gabruk, 

Przemysław 

Łączniak, Andrzej 

Muzyka, Dorota 

Przewoźna, Robert 

Strzelecki 

marzec 2023 

 

 

59.  
Wiosenny koncert chóru i 

zespołu szkolnego 

wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej, 

odkrywanie i rozwijanie talentów 

uczniowskich 

Samorząd 

Uczniowski 

marzec 2023 

60.  
Wielkopolski Turniej w 

Aerobiku Grupowym 

promowanie aktywności fizycznej 
Grażyna Kędziora marzec/kwiecień 2023 



61.  Obchody Dnia Pamięci Ofiar 

Katynia (uczczenie miejsc 

pamięci, prezentacje 

multimedialne, wystawa, udział 

pocztu sztandarowego w 

uroczystościach powiatowych) 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych, edukacja historyczna 

klasy dyżurujące 13 kwietnia 2023 

62.  Rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 Maja (referat  okolicznościowy,  

wystawa Capstrzyk- udział 

pocztu sztandarowego w 

powiatowych obchodach i mszy 

św.) 

kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych, edukacja historyczna 

wychowawcy 

klasy dyżurujące 

maj 2023 

63.  
1.W ramach współpracy z PCPR 

pomoc rodzinom zastępczym 

. Rozgrywki sportowe między 

klasami ze zbiórką pieniędzy i 

przeznaczeniem na cel 

charytatywny 

4. Zorganizowanie akcji 

charytatywnej wraz z Fundacją 

Ogród Marzeń 

►rozwijanie wśród młodzieży postawy 

zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych, życzliwości i 

bezinteresowności, 

►aktywne działanie w obszarze pomocy 

koleżeńskiej, 

►wypracowanie systemu włączania 

młodzieży 

do działań o charakterze 

wolontarystycznym, 

Koło wolontariatu 

wraz z opiekunami 

okres całego roku szkolnego 



5. Włączenie się wolontariuszy w 

Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy 

6. Sprzedaż kartek świątecznych 

zrobionych i wydrukowanych 

przez klasy TC z przeznaczeniem 

na jakiś cel charytatywny. 

7. Sprzedaż pierników 

►wykorzystanie ich umiejętności i 

zapału w pracach na rzecz szkoły i 

środowiska szkolnego, 

►łączenie na poziomie szkoły i jej 

otoczenia młodzieży chętnej do niesienia 

pomocy z osobami 

 i środowiskami pomocy tej 

oczekującymi, 

►wspieranie ciekawych inicjatyw 

młodzieży szkolnej, 

►promocja idei wolontariatu w szkole, 

►prowadzenie warsztatów, szkoleń i 

cyklicznych spotkań wolontariuszy, 

►utworzenie bazy osób chętnych do 

niesienia pomoc. 

64.  
Akcja profilaktyczna Dzień bez 

papierosa 

edukacja zdrowotna, uświadomienie 

uczniom szkodliwości palenia tytoniu 

klasy dyżurne 

pedagog szkolny 

maj 2023 

 


