
 

Załącznik do Uchwały Nr 11/2018/2019 Rady Pedagogicznej                      

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  im. Janusza Korczaka w Rybniku   

z dnia 13 września 2018 r. 
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ZADANIE NR 1    

 

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI                                                                                                                                              

I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW WYCHOWANKÓW  

SZKOŁA 

L.p. Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

Święta Odzyskania Niepodległości w klasach IV – 

VIII, wykonanie gazetki ściennej „Wielcy Polacy” 

wychowawcy październik 2018r  

2. Przygotowanie do obchodów 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości – codzienne odśpiewanie hymnu 

państwowego 

wszyscy nauczyciele 5-9. 11.2018r. 

 

 

3. Inscenizacja wydarzenia historycznego K. Rożyk 

U. Hadam 

L. Smołka-Plucińska 

9.11.2018r.  

4. Audycja radiowa nt. odzyskania niepodległości, 

prezentacja multimedialna, gazetka ścienna 

K. Rożyk 

U. Hadam 

J. Ogrocka 

5.11.2018r.  

5. Konkurs wiedzy o Polsce K. Rożyk 

U. Hadam 

A. Swoboda 

6.11.2018r.  

6. Kiermasz tradycyjnych wypieków (rogale, babeczki, 

itp.) pod hasłem „Słodkości na Święto Niepodległości” 

K. Rożyk 

U. Hadam 

wychowawcy 

chętni nauczyciele 

8.11.2018r.  

7.  Kartki z życzeniami dla Polski - zredagowanie życzeń 

dla Polski w formie laurki lub pozdrowienia dla 

Ojczyzny w formie pocztówki z okazji 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości 

Artykuły do gazetki szkolnej i na stronę internetową 

K. Rożyk 

U. Hadam 

 

listopad 2018r.  

8. Festiwal pieśni patriotycznej K. Rożyk 

U. Hadam 

wychowawcy 

listopad 2018r.  



 

 

PRZEDSZKOLE 

 

L.p. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin  Uwagi 

1. Zapoznanie z zasadami zachowania i funkcjonowania              

w przedszkolu- kontrakt grupowy 

wszystkie   nauczycielki wrzesień  

2. Bon- ton na co dzień, czyli kulturalny przedszkolak wszystkie nauczycielki cały rok  

3. Edukacja czytelnicza- wychowanie ku wartościom                

i kształtowanie postaw patriotycznych 

Anna Mitręga, Roksana Kula cały rok  

4. Obchody 11- go listopada: „Zdobywanie sprawności                

w drodze do wolności”- spacer z zadaniami 

Anna Mitręga listopad  

5. „100 życzeń dla państwa i miasta na 100- lecie 

niepodległości Polski”- konkurs 

Anna Mitręga wrzesień/ październik  

6. „Tydzień legend” wszystkie nauczycielki listopad  

7. „Wiejsko i sielsko, czyli folklorystyczny tydzień 

przedszkolaka” ( w tym międzyprzedszkolny konkurs          

na najpiękniejszy tradycyjny wianek) 

Anna Mitręga/ 

wszystkie nauczycielki 

kwiecień  

8. Poznanie i nauka polskich pieśni ludowych Anna Mitręga cały rok  

9. Tanecznym krokiem przez Polskę - zapoznanie                      

z tańcami ludowymi z różnych regionów naszego kraju 

Anna Mitręga, Roksana Kula cały rok  

10. Dzień korczakowski- święto patrona wszystkie nauczycielki listopad  

 

 

ZADANIE NR 2 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH U DZIECI 

SZKOŁA 

L.p. Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. 
Nauka pływania dla uczniów klasy III w ramach zajęć 

wychowania fizycznego 

wicedyrektor ds. szkoły 

wychowawca  klasy III 
cały rok 

 

 

 



 

2. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klasy II 
wicedyrektor ds. szkoły 

M. Skaba 
cały rok 

 

3. 

Udział w programach ,,Szklanka mleka” (klasy I-V)                             

i ,,Owoce w szkole”(klasy I-V) 

 

intendentka  

M. Piecowska 
cały rok 

 

4. Akcja ,,Aktywna przerwa” 
dyrektor 

nauczyciele 
cały rok 

 

5. Apel Wiedzy o Zdrowiu 
W. Kudla 

E. Frogowska 
II półrocze 

 

6. 
Zbiórka surowców wtórnych ( makulatura,  puszki, baterie) 

 

Samorząd Szkolny  

J. Nowobilska 
cały rok 

 

7. Obchody Dnia Ziemi 

J. Nowobilska  

A. Domżoł 

I. Zientek 

kwiecień 2019 

 

8. 
Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu:  „Żyj zdrowo               

i bezpiecznie” 

M. Piecowska 

I. Zientek 

M. Ogórczyk 

J. Gaszka 

M. Skaba 

II półrocze 

 

9. 
Szkolenie uczniów klas I –VIII z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy 

I. Zientek  

J. Gaszka 
cały rok 

 

10. 

 

Realizacja programu profilaktyki nikotynowej 

pedagog 

wychowawcy klas IV-VIII 

 

cały rok 

 

11. 
Zajęcia pozalekcyjne sportowe - SKS nauczyciele wychowania 

fizycznego 
cały rok 

 

 

PRZEDSZKOLE 

 

L.p. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Spotkanie z higienistką szkolną Alina Mida I, II półrocze  

2. Praktyczne utrwalenie zasad higieny podczas pobytu w 

przedszkolu 

wszystkie nauczycielki cały rok  



 

3. „Akademia Aquafresh”- udział w programie ogólnopolskim Alina Mida II półrocze  

4. Zorganizowanie spotkania ze stomatologiem Alina Mida II półrocze  

5. Dzień sportu wszystkie nauczycielki czerwiec  

6. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – akcja 

promująca zdrowy styl odżywiania 

wszystkie nauczycielki listopad  

7. „ Problem z głowy”- ogólnopolski program profilaktyki 

wszawicy 

wszystkie nauczycielki wrzesień  

 

 

ZADANIE NR 3 

 

KSZTAŁCENIE ROZWIJAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ,  KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYCHOWANKÓW 

SZKOŁA 

L.p. Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Wspomaganie rozwoju ucznia poprzez prowadzenie zajęć 

w ramach projektu „Z matematyka na ty” 

A. Swoboda 

I. Zientek 

B. Kolarczyk 

J. Nowobilska 

B. Jasińska 

W. Kudla 

E. Frogowska 

cały rok  

 

 

2 Inspirowanie uczniów do nowatorskich rozwiązań poprzez 

udział w innowacji pedagogicznej pt. Akademia młodego 

przedsiębiorcy 

U. Hadam cały rok  

3. Wyrabianie w uczniach aktywności i samorealizacji 

poprzez udział w konkursach szkolnych                                                    

i międzyszkolnych 

wszyscy nauczyciele cały rok  

4. Ukierunkowanie uczniów do uczenia się 

interdyscyplinarnego przy wykorzystaniu metody projektu 

na zajęciach lekcyjnych 

nauczyciele uczący                            

w klasach VII - VIII 

cały rok  

5. Rozwijanie w uczniach zdolności logicznego                                      

i abstrakcyjnego myślenia podczas zajęć kółka szachowego 

A. Kucharczak cały rok  



 

6. Pobudzanie u uczniów i wychowanków do kreatywności 

poprzez udział w konkursie plastyczno – technicznym pt. 

„Mały wynalazca” w ramach obchodów Dnia Ziemi 

J. Nowobilska 

A. Domżoł 

J. Pustelnik 

II półrocze  

 

PRZEDSZKOLE 

L.p. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Wyznaczanie w grupach dyżurnych wszystkie nauczycielki cały rok  

2. Samodzielność na co dzień- stwarzanie wychowankom 

sytuacji zadaniowych, np.: zakup w sklepie produktu, 

wysłanie pocztówki, zakup biletów, złożenie podziękowań 

gościom, występy, udział w uroczystościach 

wszystkie nauczycielki cały rok  

3. Uwrażliwienie na świat przyrody- stworzenie wrzosowiska, 

dokarmianie zimą ptaków, opieka nad pupilem grupy, 

dbanie o kwiaty w sali, stworzenie kącików przyrodniczych 

wszystkie nauczycielki cały rok  

4. Udział w konkursach międzyprzedszkolnych - 

przygotowanie i motywowanie dzieci do udziału 

wszystkie nauczycielki cały rok  

5. Zaangażowanie w akcje charytatywne Ewa Matuszek I, II półrocze  

6. Dlaczego musimy chronić swoje dane osobowe -                               

o zagrożeniach, którym trzeba  stawić czoło 

Anna Mitręga I półrocze  

7. „ Zielona noc” w grupie „Sówki” Anna Mitręga czerwiec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE NR 4 

 

ROZWIAJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.                                                                                                                            

BEZPIECZNE I ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW DOSTĘPNYCH W SIECI 

SZKOŁA 

 

L.p. Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Udział uczniów w konkursach z zakresu TIK nauczyciele zajęć 

komputerowych                                   

i informatyki 

cały rok  

2. 

 

Stosowanie technologii informacyjno  - komunikacyjnych 

podczas lekcji i innych zajęć edukacyjnych,  

wykorzystywanie m. in. interaktywnych monitorów 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok  

3. Korzystanie z oprogramowania do bieżącej kontroli treści 

internetowych przeglądanych przez uczniów, eliminowanie 

elementów niepożądanych poprzez ich blokadę 

 

nauczyciele zajęć 

komputerowych                                

i informatyki 

cały rok  

4. 

 

Wdrażanie do zasad i ich utrwalanie,  

w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania                   

z sieci Internet, uwrażliwianie na problem własności 

intelektualnej 

A. Szulik,                                    

E. Starczewska     

wszyscy nauczyciele 

cały rok   

5. Wskazywanie sposobów posługiwania się komputerem                           

i Internetem (w szkole i w domu), w sposób nie 

zagrażający zdrowiu, z zachowaniem szacunku dla 

drugiego człowieka, prawa do prywatności i ochrony 

danych 

nauczyciele zajęć 

komputerowych                                  

i informatyki 

cały rok  

6. Doposażanie pracowni lekcyjnych w niezbędny sprzęt 

informatyczny 

dyrektor, nauczyciele cały rok   

7.  Udział w międzynarodowej akcji “Dzień Bezpiecznego 

Internetu”, przeprowadzenie różnorodnych zajęć 

związanych z bezpieczeństwem w sieci 

A. Szulik,                   

wychowawcy klas 

luty 2019  



 

 

 

PRZEDSZKOLE 

 

L.p. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Dzień Bezpiecznego Internetu Anna Mitręga, Roksana Kula II półrocze  

2. Internet jako źródło kontaktu- współpraca z przedszkolami 

w Europie w ramach programu eTwinning 

Ewa Matuszek cały rok  

3. „Ciekawostki w przyrodzie” na podstawie programów 

multimedialnych, prezentacji oraz Internetu 

wszystkie nauczycielki cały rok  

4. Szachy on line Anna Mitręga cały rok  

5. Korzystanie z portalu edukacyjnego „Balon Blum” 

zawierającego gry edukacyjne dostosowane do wieku                                

i możliwości rozwojowych dzieci 

wszystkie nauczycielki cały rok  

6. Lekcja informatyki w klasie I – „Czy Internet może mi 

pomóc w nauce?” - pierwsze kroki do adaptacji 6-latków                         

w szkole 

Ewa Matuszek 

Ewa Starczewska 

II półrocze  

 

 

ZADANIE NR 5 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

SZKOŁA 

 

L.p. Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Klub idutrotera M. Piecowska, ICK cały rok  

 

2 Małe- duże- -co- nie-co M. Piecowska, ICK cały rok  

3. Warsztaty plastyczne   I. Zientek, ICK czerwiec  

4. Festyn środowiskowy I. Zientek, wszyscy 

nauczyciele, rada dzielnicy 

II półrocze  

5. Dzień Babci i Dziadka wychowawcy kl. I styczeń/luty  



 

6. Dzień Śląski B. Jasińska, E. Starczewska grudzień  

7. Współuczestnictwo rodziców w szkolnym procesie 

wychowawczym 

pedagog, rodzice 

wychowawcy klas 

sierpień  

8. Warsztaty plastyczne z udziałem rodziców kl. II W. Kudla II półrocze  

9. Spotkanie z rodzicami dyrektora, przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej, pedagoga, wychowawców 

dyrektor, nauczyciele sierpień, cały rok  

10.  Uroczyste pożegnanie z rodzicami kl. III E. Frogowska maj/czerwiec  

 

PRZEDSZKOLE 

 

L.p. Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi 

1. Zorganizowanie grupowych spotkań z rodzicami wszystkie nauczycielki I, II półrocze  

2. Prowadzenie gazetki ściennej „ Kącik rodzica” Anna Mitręga cały rok  

3. Kontakty indywidualne z rodzicami w celu informowania                      

o postępach i zachowaniu dziecka 

wszystkie nauczycielki cały rok  

4. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów 

wszystkie nauczycielki cały rok  

5. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami służb Ewa Matuszek I, II półrocze  

6. Organizowanie spacerów w celu poznania środowiska 

lokalnego 

wszystkie nauczycielki cały rok  

7. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszenie Zabytkowej 

Kopalni Ignacy (organizacja uroczystości przedszkolnych, 

udział w akcjach typu: kiermasz, Kinolub) 

Ewa Matuszek cały rok  

8. Prowadzenie na bieżąco zakładek  grupowych na stronie 

internetowej 

wszystkie nauczycielki cały rok  

9. Organizacja uroczystości przedszkolnych z udziałem 

bliskich dziecka 

wszystkie nauczycielki cały rok  

 


