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PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym   2021/2022 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Termin 
realizacji 

Wykonawcy/osoba 
odpowiedzialna 

Środki 
/zasoby 

Sposób sprawdzenia 
wykonania zadania 

Wycieczki integracyjne 
dla klas I-III 

Ok. 80% uczniów 
potwierdzi w ankiecie, 
że w czasie wycieczki 
(biwaku) starali się, by 
nikt nie czuł się 
samotny, 
pozostawiony na 
uboczu i byli dla siebie 
życzliwi 

Wspólne wyjścia np. do 
Grodziska, do kręgielni; 
wycieczki przedmiotowe, np. 
do Warszawy; wycieczki 
zawodowe np.  Nadarzyn, 
Gdańsk; wyjazdy do teatrów, 
np. Teatr Muzyczny w Gdyni, 
Teatr Dramatyczny w Elblągu 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas/ 
koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły, wpisy 
w dzienniku, rozmowy z 
wychowawcami, uczniami 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych na 
temat relacji 
uczniowskich: 
szacunek, akceptacja, 
życzliwość, 
koleżeńskość. 

Przeprowadzenie 
minimum jednej 
godziny wychowawczej 
w każdej klasie 

Godziny do dyspozycji 
wychowawcy klasy 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas/ 
koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły, wpisy 
w dzienniku, rozmowy z 
uczniami, rozmowy z 
nauczycielami, obserwacja 
 
Koordynator –czerwiec 
2022r. 

Wyposażenie biblioteki 
szkolnej w książki  z 
zakresu budowania 
prawidłowych relacji 
międzyludzkich  

Utworzenie półki z 
książkami dotyczącymi 
budowania 
prawidłowych relacji 
międzyludzkich oraz 
komunikacji 
interpersonalnej 

Zakup nowych książek Cały rok szkolny Lucyna Bielińska -Sytek własne Dokumentacja biblioteki 
szkolnej  

Dzień Dawcy Szpiku - 
realizacje zadań 
zintegrowanych na 

Zorganizowanie 
przedsięwzięcia i 
agitacja uczniów 
pełnoletnich, 

Utworzenie na terenie szkoły 
(gabinet pielęgniarki) punktu 
promującego zdrowie, ze 
szczególnym 

 grudzień Iwona Grudzińska - 
pedagog,  
pielęgniarka szkolna, 

własne Dokumentacja na stronie 
internetowej szkoły, 
obserwacja, rozmowy z 
uczniami i nauczycielami, 
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rzecz profilaktyki 
nowotworowej 

nauczycieli, 
pracowników 
niepedagogicznych 
oraz rodziców na rzecz 
zarejestrowania w 
bazie potencjalnych 
dawców szpiku 

uwzględnieniem rejestracji w 
bazie potencjalnych dawców 
szpiku. Integracja 
społeczności szkolnej na 
rzecz promocji zdrowia oraz 
kształtowanie pożądanych 
społecznie postaw i 
zachowań na rzecz drugiego 
człowieka 

koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach; 
współpraca z DKMS 

pracownikami 
niepedagogicznymi i 
rodzicami. 
 
 
 
Dyrekcja – styczeń 2022r. 

Rozwijanie wiedzy i 
umiejętności w 
zakresie 
rozpoznawania 
zagrożeń w sieci, 
przygotowanie do 
wspierania osób 
doświadczających 
przemocy w sieci, 
przeciwdziałaniu 
wykluczeniu osób 
doświadczających 
przemocy w sieci. 

Udział ok. 100% 
uczniów klas I-II w 
prelekcji. 

Spotkanie  uczniów klas I-II z 
pracownikami Poradni 
Psychologiczno - 
Pedagogicznej w celu 
radzenia sobie z 
trudnościami oraz  poznania 
metod wspierających 
czynniki pozytywne 
chroniące młodzież przed 
cyberprzemocą i 
uzależnieniem w Internecie. 

październik Iwona Grudzińska, 
współpraca z PPP 

własne Dokumentacja na stronie 
internetowej szkoły, 
Obserwacja 
 
 
Dyrekcja – grudzień 2021r. 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej  
„Jak motywować 
uczniów do rozwoju i 
inspirować do 
poszukiwania w sobie 
talentów?” 

W szkoleniu weźmie 
udział 80% nauczycieli 

Szkolenie RP Marzec/kwiecień  Prelegent spoza szkoły własne Protokół Rady 
Pedagogicznej 
 
 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Dzień Hiszpański - 
aktywizacja młodzieży, 
działania mające na 
celu poprawę 
wzajemnej 
komunikacji i integracji 
całej społeczności 
szkolnej. Dostrzeganie 
zaangażowania 
uczniów w 
przygotowanie dnia. 

Udział klas 
hiszpańskojęzycznych 
oraz ok. 80% 
pozostałych uczniów 
ZSE 

Dzień Hiszpański to 
kompleksowe działanie 
polegające na 
zorganizowaniu warsztatów 
językowych  

kwiecień Sandra Marrero-Miszkier, 
koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły. 
 
 
 
Koordynator – czerwiec 
2022r. 
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Szkolenie dla 
rodziców/warsztaty  
„Problemy 
nastolatków w okresie 
adolescencji” 

Zorganizowanie 
warsztatów i udział 
chętnych rodziców 

Szkolenie/warsztaty dla 
chętnych rodziców. 
Przeprowadzenie ankiety 
wśród uczestników szkolenia. 

kwiecień/maj Iwona Grudzińska- 
pedagog, 
Monika Spych-psycholog 
 
 koordynator Aneta - 
Rabczuk - Szarmach; 

własne Strona internetowa szkoły. 
Rozmowy z rodzicami 
 
Koordynator – czerwiec  
2022r. 

Przygotowanie i udział 
chętnych uczniów do 
konkursów i olimpiad 

Udział chętnych 
uczniów  

Przygotowanie i weryfikacja 
wiedzy i umiejętności 
uczniów 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele własne Strona internetowa szkoły. 
Rozmowy z nauczycielami i 
uczniami 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Zorganizowanie Dnia 
Życzliwości, Szacunku i 
Tolerancji, 
Pozytywnego 
Myślenia, Zdrowia 
Psychicznego 

20% uczniów uzna, że 
organizowanie tego 
typu wydarzeń jest 
bardzo ważne dla całej 
społeczności szkolnej 

Pogadanki, prezentacje Cały rok szkolny Wychowawcy, 
Iwona Grudzińska- 
pedagog, 
Monika Spych-psycholog 
 
koordynator Aneta 
Rabczuk-Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły, zapis 
w dzienniku. 
Obserwacja 
Rozmowy z uczniami i 
wychowawcami. 
 
Koordynator – czerwiec 
2022r. 

Dzień Zdrowia - 
aktywizacja młodzieży, 
nauczycieli oraz 
pracowników szkoły. 

Udział ok.  70% 
uczniów, nauczycieli 
oraz pracowników 
niepedagogicznych w 
wydarzeniu. 

Akcje edukacyjno-
profilaktyczne dla całej 
społeczności szkolnej - 
profilaktyka prozdrowotna 
„Czy wiesz, co jesz?”, 
bezpłatne konsultacje i 
porady profilaktyczne - 
pomiar ciśnienia, BMI, 
badanie słuchu, pomiar 
cukru we krwi a także 
profilaktyka zachowań 
ryzykownych 

 Kwiecień - 
czerwiec 

koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach, 
Iwona Grudzińska - 
pedagog, pielęgniarka 
szkolna we współpracy ze 
słuchaczami Policealnego 
Studium Medycznego 
oraz Dietetyczką z 
Poradni Dietetycznej 
FLOWFIT  

własne Obserwacja, rozmowy z 
uczniami, nauczycielami, 
pracownikami 
niepedagogicznymi, 
dokumentacja na stronie 
internetowej szkoły. 

Spotkanie uczniów z 
edukatorami z SWPS 
„Komunikacja 
interpersonalna w 
psychoedukacji” 

Udział 70% uczniów 
klas I, II, III 

Warsztaty dla uczniów Marzec - 
kwiecień 

Edukatorzy z SWPS w 
Sopocie 
Monika Spych - psycholog 

własne Obserwacja, rozmowy z 
uczniami, nauczycielami. 
Dokumentacja 
fotograficzna, strona 
internetowa szkoły 
 
Koordynator – maj 2022r. 
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Maraton filmowy dla 
wszystkich chętnych 
uczniów szkoły 

W maratonie weźmie 
udział 20% wszystkich 
uczniów - integracja  

Oglądanie  wybranych przez 
uczniów filmów. 
Dyskusja pod kierunkiem n-la 
bibliotekarza 

II półrocze Lucyna Bielińska -Sytek 
wychowawcy 
nauczyciele 
wych.fizycznego 

własne Rozmowy z uczniami, 
dokumentacja 
fotograficzna, 
strona internetowa szkoły 

Przygotowanie 
scenariuszy godzin 
wychowawczych na 
temat relacji uczeń - 
nauczyciel 

Przygotowanie bazy 
scenariuszy min. 5 i 
udostępnienie ich 
wychowawcom 

Scenariusze dostępne dla 
nauczycieli – wychowawców 
w bibliotece szkolnej 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas  
Członkowie komisji ds. 
promocji zdrowia 

własne Analiza scenariuszy lekcji 
 
Koordynator – czerwiec  
2022r. 
 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych w na 
temat relacji uczeń –
nauczyciel, uczeń-
uczeń 

Przeprowadzenie min. 
1 godziny  w każdej 
klasie 

Godziny do dyspozycji 
wychowawcy 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas własne Analiza zapisów w 
dzienniku, rozmowy z 
uczniami, obserwacja. 
Koordynator – czerwiec 
2022r. 

Szkolenie edukacyjno - 
informacyjne 
promujące bezpieczne 
zachowanie na drodze 
uczestników ruchu 
drogowego. 

Udział w spotkaniu 
uczniów klas I 

Szkolenie edukacyjno - 
informacyjne 
przeprowadzone przez 
ratowników KCZ, mające na 
celu kształtowanie 
efektywnych postaw 
polegających na 
współdziałaniu i aktywności a 
także kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności a nie 
bycia biernym i obojętnym. 

maj Iwona Grudzińska - 
pedagog; współpraca KCZ 

własne Dokumentacja na stronie 
internetowej szkoły 
 
 
 
 
 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Challenge sportowy - 
zachęcenie do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
podnoszeniu 
sprawności fizycznej, 
wzmocnienie pozycji 
wychowania 
fizycznego  i sportu 
oraz hierarchii wartości 
środowiska szkolnego. 

W przedsięwzięciu 
weźmie udział ok. 25-
30% uczniów i 
nauczycieli oraz 
pracowników szkoły 

Pokonanie przez uczestników 
wybranych przez nich tras z 
wykorzystaniem wybranej 
aktywności fizycznej, tj.: 
bieg, jazda rowerem, marsz, 
kroki. 

maj -  Iwona Walendzik - 
nauczyciel wychowania 
fizycznego  

własnego Przysyłanie dokumentacji 
do osoby odpowiedzialnej 
przez każdego uczestnika 
w postaci zrzutów trasy, 
wyników odległościowych 
trasy. 
 
Iwona Walendzik – 
czerwiec 2022r. 

Piknik śniadaniowy Uczniowie klas I. Wspólne śniadanie na 
powietrzu poprawiające 
relacje oraz ugruntowujące 

maj/czerwiec koordynator Aneta 
Rabczuk – Szarmach,  
wychowawcy 

własne Obserwacja, rozmowy z 
uczniami, dokumentacja 
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zdrowe nawyki żywieniowe 
w myśl hasła „Śniadanie - 
porcja odporności na 
talerzu”. 

fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły. 
Koordynator – czerwiec 
2022r. 

Wolontariat, akcje 
charytatywne dla 
wszystkich chętnych 
uczniów. 

20 % uczniów aktywnie 
włączy się w różne 
akcje charytatywne, 
wolontariat. 

Działania o charakterze 
prospołecznym i 
aktywizującym włączające 
uczniów do wspólnych akcji, 
np.: Świąteczna paka dla 
zwierzaka; Dawcy szpiku; 
Dawcy krwi; Szlachetna 
Paczka; Kociewiacy dla 
Hospicjum; Jak nie czytam 
jak czytam. 

cały rok wychowawcy klas, Iwona 
Grudzińska - pedagog, 
pielęgniarka szkolna, 
Karolina Szlachcikowska/ 
Piotr Pruski, Łukasz 
Siemiński Monika 
Albrecht, nauczyciele 
bibliotekarze, 
koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stornie 
internetowej szkoły. 
 
 
 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Prowadzenie sklepiku 
szkolnego. 

Udział uczniów klas 
technik handlowiec. 

Propagowanie wśród 
społeczności szkolnej zasad 
zdrowego odżywiania się w 
postaci sprzedawania w 
sklepiku zdrowych 
produktów, ciemne 
pieczywo, woda, soki 100% 
oraz dołączanie do nich 
ulotek promujących zdrowe 
nawyki żywieniowe oraz 
zdrowy tryb życia. 

Cały rok Elżbieta Szulca, 
współpraca Piekarnia 
„Kropek” 

własne Obserwacja, ulotki, 
dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
szkoły. 
 
 
 
 
Dyrekcja – czerwiec 2022r. 

Szkolenie edukacyjno - 
informacyjne 
promujące bezpieczne 
zachowanie na drodze 
uczestników ruchu 
drogowego. 

Udział w spotkaniu 
uczniów klas I 

Szkolenie edukacyjno - 
informacyjne 
przeprowadzone przez 
ratowników KCZ, mające na 
celu kształtowanie 
efektywnych postaw 
polegających na 
współdziałaniu i aktywności a 
także kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności a nie 
bycia biernym i obojętnym. 

maj Iwona Grudzińska - 
pedagog; współpraca KCZ 

własne Dokumentacja na stronie 
internetowej szkoły 

Challenge sportowy - 
zachęcenie do 
aktywnego 
uczestnictwa w 

W przedsięwzięciu 
weźmie udział ok. 25-
30% uczniów i 

Pokonanie przez uczestników 
wybranych przez nich tras z 
wykorzystaniem wybranej 
aktywności fizycznej, tj.: 

maj - działanie 
cyklicznego  

Iwona Walendzik - 
nauczyciel wychowania 
fizycznego  

własnego Przysyłanie dokumentacji 
do osoby odpowiedzialnej 
przez każdego uczestnika 
w postaci zrzutów trasy, 
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podnoszeniu 
sprawności fizycznej, 
wzmocnienie pozycji 
wychowania 
fizycznego i sportu 
oraz hierarchii wartości 
środowiska szkolnego. 

nauczycieli oraz 
pracowników szkoły 

bieg, jazda rowerem, marsz, 
kroki. 

wyników odległościowych 
trasy. 

Piknik śniadaniowy Uczniowie klas I. Wspólne śniadanie na 
powietrzu poprawiające 
relacje oraz ugruntowujące 
zdrowe nawyki żywieniowe 
w myśl hasła „Śniadanie - 
porcja odporności na 
talerzu”. 

maj/czerwiec koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Obserwacja, rozmowy z 
uczniami, dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
internetowej szkoły. 

Wolontariat, akcje 
charytatywne dla 
wszystkich chętnych 
uczniów. 

20 % uczniów aktywnie 
włączy się w różne 
akcje charytatywne, 
wolontariat. 

Działania o charakterze 
prospołecznym i 
aktywizującym włączające 
uczniów do wspólnych akcji, 
np.: Świąteczna paka dla 
zwierzaka; Dawcy szpiku; 
Dawcy krwi; Szlachetna 
Paczka; Kociewiacy dla 
Hospicjum; Jak nie czytam 
jak czytam. 

cały rok wychowawcy klas, Iwona 
Grudzińska - pedagog, 
pielęgniarka szkolna, 
Karolina Szlachcikowska/ 
Piotr Pruski, Łukasz 
Siemiński Monika 
Albrecht, nauczyciele 
bibliotekarze, 
koordynator Aneta 
Rabczuk - Szarmach 

własne Dokumentacja 
fotograficzna na stornie 
internetowej szkoły. 

Prowadzenie sklepiku 
szkolnego. 

Udział uczniów klas 
handlowych. 

Propagowanie wśród 
społeczności szkolnej zasad 
zdrowego odżywiania się w 
postaci sprzedawania w 
sklepiku zdrowych 
produktów, ciemne 
pieczywo, woda, soki 100% 
oraz dołączanie do nich 
ulotek promujących zdrowe 
nawyki żywieniowe oraz 
zdrowy tryb życia. 

cały rok Elżbieta Szulca, 
współpraca Piekarnia 
„Kropek” 

własne Obserwacja, ulotki, 
dokumentacja 
fotograficzna na stronie 
szkoły. 


