
Priorytet I: Zostań znajomym swojego dziecka w Sieci. Przygotowanie rodziców i uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Opracował zespół w składzie: Dorota Maliszewska, Beata Piktel, Krzysztof Andrzejewski.. 

Lp. Zadania służące 

osiągnięciu priorytetu  

Formy, sposoby realizacji zadania Terminy/osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi  

1. Prowadzenie na terenie 

szkoły działań służących 

profilaktyce zagrożeń w 

Sieci skierowanych do 

uczniów 

1. Przeprowadzenie na godzinach wychowawczych oraz 

lekcjach informatyki zajęć na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu, mediów społecznościowych w 

oparciu o materiały dostępne na stronie cybernauci.edu.pl. 

 

 

2. Przygotowanie gazetek ściennych na temat zasad 

bezpiecznego korzystania z Sieci we wszystkich 

klasopracowniach 

 

 

3. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym w klasach 

I-III SP na temat bezpieczeństwa w Internecie w oparciu o 

program „Owce w Sieci”. 

 

4. „Komputer – mój przyjaciel. Bezpieczni w Internecie” –

zajecia warsztatowe dla klas I o bezpiecznym i 

racjonalnym korzystaniu z komputera. 

 

5. Spotkania dla uczniów klas V-VIII z przedstawicielami 

komendy policji na temat bezpieczeństwa w Sieci oraz 

odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

 

6. Konkurs na komiks dla uczniów klas IV- VIII i Gimnazjum 

„Cybermisja na Marsa”. Bohaterzy komiksu udają się w 

podróż w kosmos i zapoznają Marsjan z zasadami 

bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Wychowawcy i nauczyciel 

informatyki  

(X/XI 2018) 

 

 

 

Uczniowie poszczególnych 

klas (X/XI 2018) 

 

Dorota Maliszewska, 

Joanna Horosz (I 2019) 

 

 

Małgorzata Janusz, Barbara 

Szczebiot  

(V 2019) 

 

Dorota Maliszewska, 

Joanna Horosz (XII 2018 – I 

2019) 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel  

(XII 2018) 

 

 

 



 

7. Dzień Bezpiecznego Internetu: 

• Rozstrzygnięcie konkursu na komiks „Cybermisja 

na Marsa” 

• Wykonanie plakatów promujących Dzień 

Bezpiecznego Internetu 

• Stworzenie Karty Bezpiecznego Internauty, 

zawierającej zasady bezpiecznego korzystania z 

Internetu i netykiety. 

• Quiz z wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci. 

• Oglądanie filmików edukacyjnych na temat 

Internetu i jego bezpiecznego wykorzystania. 

• Rysowanie wesołych emotikonów przez młodszych 

uczniów. 

 
8. Bieżące monitorowanie odpowiedzialnego korzystania z 

mediów społecznościowych przez uczniów naszej szkoły 

oraz podejmowanie działań w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dziecka. 

 

Krzysztof Andrzejewski, 

Katarzyna Szerszeń, 

nauczyciele klas I-III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, dyrekcja 

szkoły 

2 Współpraca szkoły z 

rodzicami uczniów w 

zakresie profilaktyki 

zagrożeń w Sieci. 

1. Projekt adresowany do rodziców uczniów mający na celu 

zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w internetowym 

życiu dziecka pt „Zostań znajomym swojego dziecka”: 

 

• Październik 2018 – spotkanie z psychologiem i 

nauczycielem informatyki mające na celu 

przybliżenie rodzicom wiadomości na temat 

zagrożeń związanych z nieumiejętnym 

korzystaniem z Internetu oraz omówienie sposobów 

unikania tychże błędów.  

 

 

 

 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel, Krzysztof 

Andrzejewski, Sławomir 

Kostadinov ( 17 X 2018) 

 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel 

 



• Listopad/ grudzień wywiadówki profilaktyczne 

realizowane w poszczególnych klasach w oparciu o 

materiały i filmy edukacyjne ze strony 

saferinternet.pl  

 

• Styczeń- spotkanie rodziców z Policją na temat 

konsekwencji prawnych związanych z 

cyberprzemocą nieletnich 

 

• Marzec – spotkanie z terapeutą uzależnień 

dotyczące sposobów pomocy dziecku w sytuacji 

zagrożenia uzależnieniem od Internetu. 

 

2. Kampania informacyjna do rodziców na temat profilaktyki, 

zagrożeń w Sieci i konsekwencji zachowań ryzykownych 

(gazetka ścienna do rodziców oraz informacje umieszczone 

na stronie szkoły). 

  

 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel 

 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel 

 

 

Dorota Maliszewska, Beata 

Piktel, Krzysztof 

Andrzejewski (X/XI 2018) 

 

 

Lp. Oczekiwane rezultaty Sposoby, narzędzia potwierdzające realizację zadań 

1. Uzmysłowienie dzieciom o istnieniu różnych możliwości 

bezpiecznego spędzania czasu w Internecie, 

ukierunkowanie na rozwijanie zainteresowań. 

Udział uczniów w zajęciach, wykonanie komiksu, gazetek ściennych 

klasach, udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, sprawozdanie dla dyrekcji 

szkoły z pisemnym potwierdzeniem daty i tematyki zajęć profilaktycznych. 

2. Rodzice wiedzą, w jaki sposób pomóc dziecku. Listy obecności na spotkaniach ze specjalistami oraz na wywiadówkach 

profilaktycznych,. 

3. Wzrost wiedzy na temat konsekwencji prawnych oraz 

praw przysługujących osobom poszkodowanym. 

Udział rodziców, uczniów w spotkaniach z Policją 



4. Rodzice zostali uświadomieni, jak reagować w trudnych 

sytuacjach związanych z korzystaniem z nowoczesnych 

technologii, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi. 

Wykonanie gazetki ściennej, umieszczenie informacji na stronie szkoły 

5. Rodzice, uczniowie i nauczyciele znają narzędzia i 

programy umożliwiające bezpieczniejsze korzystanie z 

sieci. 

Udostępnienie materiałów i programów umożliwiających bezpieczne 

korzystanie z Sieci 

 

  



PRIORYTET : Wspólnie świętujemy rocznicę 100 – lecia niepodległości Polski. 

 

Opracował zespół nauczycieli: Agnieszka Bujwicka, Elżbieta Konieczko, Małgorzata Rogowicz, Elżbieta Suszczyńska, Urszula Szczebiot.  

 

 

L.p. 

 

Zadania służące osiągnięciu 

priorytetu 

 

Formy, sposoby realizacji zadań 

 

Termin/ osoby 

odpowiedzialne 

 

Uwagi 

 

1. Rozwijanie i pogłębianie 

zainteresowania przeszłością          

i historią swojego narodu. 

Wzmacnianie więzi z narodem. 

 

Poznanie miejsc pamięci narodowej w swojej okolicy – 

folder, prezentacja, wycieczki – Śladami Niepodległej. 

 

 

 

 

 

 Wystawa książek o tematyce patriotycznej. 

 

Gazetki klasowe i szkolne. 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

historii we współpracy ze 

Stowarzyszeniem 

Historycznym Bohaterów 

Ziemi Sokólskiej  

do końca roku szkolnego 

 

Biblioteka – cały rok 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

historii – listopad 2018 

 

2. Uczymy się właściwych postaw 

moralnych budujących 

patriotyzm, umacnianie 

postawy patriotycznej i 

szacunku do tradycji 

narodowej. 

„Alfabet współczesnego patrioty” – warsztaty tworzenia 

listy cech i zalet pożądanych u współczesnego patrioty. 

 

Wykonanie flagi Polski. 

Udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci dla Niepodległej” 

– wspólne śpiewanie hymnu, przychodzimy na biało-

czerwono. 

 

Wychowawcy, nauczyciele j. 

polskiego – I półrocze 

 

Wychowawcy klas I-III 

9.11.2018 godz.11.11; 

Wychowawcy, nauczyciele 

muzyki, opiekun grupy 

technicznej 

 



3. Integracja środowiska 

szkolnego wokół Obchodów 

Odzyskania Niepodległości. 

Zorganizowanie wystawy pamiątek związanych z 

odzyskaniem i budową niepodległości na Sokólszczyźnie. 

 

 

Sztafeta dla Niepodległej – olimpijka sportowa. 

 

 

 

Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.  

 

 

 

 

 

 

Odwiedzamy  miejsca pamięci narodowej. 

 

 

Gra terenowa – Drogi do niepodległej. 

 

 

Udział uczniów i nauczycieli w obchodach świąt 

narodowych i uroczystościach na terenie miasta. 

 

Zebranie i opracowanie 

materiałów do IV 2019, 

nauczyciele historii, wystawa – 

maj 

Listopad, 

 nauczyciele w-f, T. Badura, A. 

Bujwicka, listopad 2018 

 

J. Horsztyńska-Szerejko, U. 

Szczebiot, M. Rogowicz, K. 

Romanowicz, E. Borowska, E. 

Krasnodębska, wychowawcy 

Listopad 2018 

 

 

Klasy VI – VIII i Gim, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele historii, 

wychowawcy klas, maj 2019  

 

Listopad-grudzień 2018 

Samorząd, Cały rok 

 

 

4. Kształtowanie wrażliwości 

patriotycznej poprzez 

aktywność artystyczną 

uczniów. 

„Niepodległa – nasza duma” – konkurs plastyczny dla 

klas I-III i fotograficzny klasy IV – VIII i gim. 

 

 

Szkolny konkurs recytacji poezji patriotycznej. 

 

„Z pieśnią na ustach” – klasy czwarte poznają i śpiewają 

pieśni patriotyczne.  

B. Szczebiot, M. Janusz, 

nauczyciele plastyki 

Do 5 listopada 

 

Biblioteka - maj 

 

Klasy IV A. Bujwicka – maj  

 



 

L. p. Oczekiwane rezultaty Sposoby, narzędzia potwierdzające realizacje zadań. 

 

Uczczenie przez środowisko szkolne rocznicy 100 – lecia odzyskania niepodległości 

1. Uczniowie znają przeszłość swojego narodu, regionu i twórców 

niepodległej. 

 

 

Gazetki w klasie i na korytarzu, pogadanki, pokazy 

Informacje na stronie WWW szkoły i facebooku oraz 

lokalnych mediach 

Fotorelacja z wycieczki 

2. Uczniowie wiedzą czym jest patriotyzm, z szacunkiem odnoszą się do 

tradycji i symboli narodowych, umieją śpiewać hymn. 

 

 

 

Zapisy w e-dzienniku 

Informacje na stronie WWW szkoły i facebooku oraz 

lokalnych mediach 

Wystawa prac, warsztaty, wspólne śpiewanie 

Fotorelacja z imprezy 

3. Środowisko szkolne w aktywny sposób włącza się w obchody 

rocznicy odzyskania niepodległości. 

Integracja środowiska szkolnego i lokalnego. 

 

 

Wystawa pamiątek, zawody sportowe, gra terenowa 

Prezentacja talentów artystycznych podczas festiwalu  

Informacje na stronie WWW szkoły i facebooku oraz 

lokalnych mediach 

Fotorelacje 

4. Uczniowie prezentują swoje talenty artystyczne. 

Osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. 

 

Wystawa prac plastycznych i fotograficznych 

Informacje na stronie WWW szkoły i facebooku oraz 

lokalnych mediach 

 

  



L.p. Zadania służące realizacji priorytetu Formy, sposoby realizacji zadań Terminy / osoby odpowiedzialne Uwagi 

1 
Pozyskanie informacji o egzaminie 

ósmoklasisty. 

Zapoznanie się z rozporządzeniami, 

informatorami znajdującymi się na 

stronach CKE.  

-do 15 IX 

-liderzy i nauczyciele zespołów 

przedmiotów egzaminacyjnych 

-wychowawcy 

  

2 

Wychowawcy klas VII i VIII 

zaplanują w swoich planach 

wychowawczych różne formy 

przekazania informacji na temat 

egzaminu ósmoklasisty. 

W planach wychowawczych 

zostanie umieszczona informacja 

zawierająca odpowiednie tematy i 

terminy ich realizacji. 

-do końca IX 

-wychowawcy klas VII i VIII 
  

3 

Udział w szkoleniach dotyczących 

przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. 

Liderzy i nauczyciele przedmiotów 

uczestniczą w szkoleniach. 

-w miarę napływających terminów 

-liderzy i nauczyciele przedmiotów 

egzaminacyjnych 

  

4 

Przekazanie nauczycielom 

przedmiotów objętych egzaminem 

informacji uzyskanych na 

szkoleniach. 

Liderzy na spotkaniach przekażą 

informacje uzyskane na szkoleniu. 

-po odbytym szkoleniu 

-liderzy 
  

Priorytet przygotowały:  Krystyna Zubrzycka, Dorota Domin, Katarzyna Narbutt, Ewa Krasnodębska 

 

Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty. 
 



5 
Przekazanie informacji o egzaminie 

uczniom klas VII i VIII. 

Wychowawcy na godzinach 

wychowawczych zapoznają 

uczniów z zasadami 

przeprowadzania i przystępowania 

do egzaminów. 

- klasy VIII: do końca X 

- klasy VII: II półrocze 

-wychowawcy 

  

6 

Na przedmiotach objętych 

egzaminem nauczyciele zapoznają 

uczniów z zakresem wymagań 

egzaminacyjnych i pracują, by jak 

najlepiej przygotować uczniów do 

egzaminu. 

Na lekcjach nauczyciele rozwiązują 

przykładowe zestawy 

egzaminacyjne. 

-w miarę ukazujących się arkuszy 

egzaminacyjnych 

-nauczyciele języka polskiego, 

matematyki i języków nowożytnych 

  

7 

Przekazanie rodzicom klas VIII 

informacji na temat zasad 

przeprowadzania i przystępowania 

do egzaminu. 

Dyrektor Szkoły na spotkaniu z 

rodzicami klas VIII. 

-IX 2018 

-Dyrektor Szkoły 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

L.p. Oczekiwane rezultaty Sposoby, narzędzia potwierdzające realizację zadań 

1 
Zapoznano się z rozporządzeniem i innymi informacjami 

ze stron MEN i CKE. 

Informacje pozyskane od liderów, nauczycieli j. polskiego, 

matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego 

2 

W planach wynikowych zostaną umieszczone informacje o 

sposobach przekazywania wiadomości dotyczących 

egzaminu. 

Wpisy w planach wychowawczych i tematyce godzin 

wychowawczych 

3 
Nauczyciele, liderzy przedmiotowi uczestniczyli w 

organizowanych szkoleniach. 
Listy obecności lub zaświadczenia o udziale w szkoleniu 

4 
Nauczyciele, liderzy biorący udział w szkoleniu, 

przekazali pozyskane informacje. 
Zapisy w protokołach zespołów przedmiotowych 

5 
Uczniowie klas VII i VIII otrzymali informacje o zasadach 

przeprowadzania i przystępowania do egzaminów. 
Zapisy w dzienniku lekcyjnym 

6 
Uczniowie na przedmiotach objętych egzaminem 

rozwiązywali przykładowe zadania egzaminacyjne . 
Zapisy w dzienniku lekcyjnym (tematy) 

7 
Wysoka frekwencja rodziców na spotkaniu Dyrektorem 

Szkoły. 
Listy obecności na zebraniu 



 


