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W pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023 szkoła stawia sobie za cel 

wielostronny rozwój ucznia. Przedmiotem działań zespołu będzie troska o jego rozwój 

intelektualny i sportowy z uwzględnieniem aspektu wychowawczego, społecznego                                        

i zdrowotnego. Nacisk położymy m.in. na: 

1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wspomaganie rozwoju uczniów                              

z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego z nich oraz doskonalenie wsparcia 

udzielanego uczniom. 

2. Indywidualizację procesu dydaktycznego/treningowego ze względu na: szczególne 

uzdolnienia, choroby przewlekłe, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności                         

w nauce, zaburzenia komunikacji, sytuacje kryzysowe, cykl treningowy, trudności                     

z adaptacją. 

3. Rozwijanie i doskonalenie wizerunku ucznia-sportowca. 

4. Budzenie u uczniów świadomości kształcenia się dla przyszłości - odpowiedzialności 

ucznia za wyniki. Planowe i świadome przygotowanie się do egzaminu maturalnego. 

5. Inspirowanie uczniów do samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów                    

w procesie dydaktycznym. 

6. Budzenie uczuć patriotycznych i poszanowanie symboli narodowych m.in. poprzez 

zainteresowanie historia najnowszą. Wzmocnienie postaw tolerancji, szacunku                              

i podejmowanie działań na rzecz wolontariatu.  

7. Podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

w aspekcie zdrowia psychicznego oraz sukcesów edukacyjnych i sportowych. 

8. Kształtowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w szkole, poza szkołą oraz 

w trakcie zajęć sportowych. 

9. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności 

określonych w podstawie programowej. 

10. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

młodzieży  

11. Rozwijanie kompetencji informatycznych młodzieży. 

12. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

Całokształt pracy wychowawczej uwzględnia niniejszy program wychowawczy, w którym 

zawarty jest szkolny program profilaktyki, kształcenia sportowego, kształcenia 

przedmiotowego i wychowania w internacie oraz plany pracy wychowawców klasowych.  



Program ten za priorytetowe przyjmuje Podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/202: 

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. 

 

 

 

 



I CEL: Tworzenie klimatu sprzyjającego adaptacji uczniów w nowej szkole. 

Przygotowanie do życia w grupie, społeczeństwie. 

ZADANIA  FORMY I METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1. Rozpoznanie 

potrzeb ucznia i 

jego środowiska 

wychowawczego  

1.Analiza dokumentacji 

uczniów klasy 1 LO oraz 

uczniów nowo przyjętych 

 

 

2.Spotkanie organizacyjno- 

informacyjne z rodzicami i 

uczniami klasy 1 LO 

 

 

 

3. Rozpoznanie osiągnięć 

uczniów z etapu szkoły 

podstawowej (analiza 

świadectw i wyników 

egzaminu), przygotowanie i 

przeprowadzenie ankiety 

wstępnej i analiza jej treści – 

diagnoza przedmiotowa, 

pedagogiczna i sportowa 

wstępna dla uczniów klasy 

pierwszej. 

4. Zajęcia integracyjne  

 

 

5. Obserwacja zachowań 

uczniów- próba rozpoznania 

i rozwiązywania problemów 

wychowawczych 

 

08-09. 2022r. 

 

 

 

01.09. 2022 r. 

 

 

 

 

 

09.2022r. 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny  

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna, dyrekcja, 

wychowawca klasy i 

wychowawcy internatu,  

 

dyrekcja szkoły, 

wychowawcy klasy 1, 

wychowawcy internatu, 

trener, pedagog szkolny, 

psycholog,  

 

 

 

Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, pedagog 

szkolny, trenerzy, 

wychowawca klasy 1 

LO i wychowawcy 

internatu, 

 

wychowawcy klas i 

internatu, trenerzy, 
pedagog szkolny 

 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog, 

trenerzy 

 

 



6. Analiza opinii Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznych 

 

7. Wycieczka uczniów 1 

klasy celem poznania szkoły 

i nowego miejsca pobytu, 

wycieczka po Świdnicy 

 

8. Utrzymywanie stałego, 

różnego w formach kontaktu 

z rodzicami (telefoniczny, 

listowny, e-dziennik) 

 

09. 2022r. 

 

 

09. 2022r. 

 

 

 

cały rok szkolny 

wychowawca klasy 1 

LO, psycholog, pedagog 

i wychowawcy internatu 

 

 

wychowawca klasy 

1LO, wychowawcy 

internatu 

 

dyrektor, wychowawcy 

klas, wychowawcy 

internatu, pedagog, 

psycholog, opiekun 

Rady Rodziców – 

Violetta Czerkawska 

2. Praca 

dydaktyczna 

uwzględniająca 

możliwości i 

rozwój ucznia 

oraz aktywną 

postawę 

nauczyciela  

1. Zatwierdzenie szkolnego 

zestawu programów 

nauczania 

2. Przydział czynności 

dodatkowych dla 

nauczycieli- praca w 

zespołach przedmiotowych, 

problemowo zadaniowych, 

SU, współpracy z rodzicami 

– Rada Rodziców, e - 

dziennik 

3. Zapoznanie młodzieży z 

PZO i WZO i stosowanie w 

pracy z uczniami. 

Zapoznanie z kryteriami 

ocen zachowania. 

 

4.Zapoznanie uczniów z 

procedurą zwalniania z zajęć 

szkolnych i 

usprawiedliwiania 

nieobecności. 

5. Zajęcia zapoznające 

uczniów z technologią 

skutecznego uczenia się, np. 

rozpoznanie stylów uczenia 

09.2022r. 

 

09.2022r. 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

09.2022r. i w 

ciągu roku 

szkolnego w 

razie potrzeb 

 

cały rok szkolny 

 

dyrektor, RP  

 

dyrektor, RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog, 

trenerzy, 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele 

przedmiotowi, pedagog 



się oraz planowanie, 

organizowanie i ocenianie 

własnego uczenia się, 

własnej pracy- jako jednej z 

kompetencji kluczowych 

6.Powołanie przedstawicieli 

rodziców uczniów kl. 1 do 

Rady Rodziców. 

Współpraca z rodzicami 

uczniów, ustalenie planu 

pracy 

 

7. Koordynowanie działań 

edukacyjnych i sportowych- 

indywidualny przebieg 

procesu kształcenia dla 

uczniów najbardziej 

zaangażowanych sportowo 

pod kierunkiem nauczycieli 

poszczególnych 

przedmiotów z 

uwzględnieniem kontaktów 

drogą elektroniczną, 

indywidualne karty 

przebiegu nauki. 

 

 

 

01.09.2022r. 

 

 

 

 

cały rok szkolny  

 

 

 

  

szkolny, psycholog, 

bibliotekarz szkolny, 

 

 

dyrektor, opiekun Rady 

Rodziców - Violetta 

Czerkawska 

 

 

dyrektor, wychowawcy, 

trenerzy, nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

 

  

3. Praca 

wychowawcza 

związana z 

samopoznaniem 

i rozwojem 

społecznym 

1. Opracowanie z uczniami 

tematyki zajęć 

wychowawczych. 

2. Budowanie relacji na 

wzorze mistrz – uczeń 

(tutoring) 

 

3. Kultywowanie tradycji 

narodowych, działanie na 

rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu 

edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne 

Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym 

09-10.2022r. 

 

cały rok szkolny 

 

 

wg szkolnego 

kalendarza 

imprez i 

uroczystości, 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

 

 

 

 

wychowawcy 

poszczególnych klas 

 

dyrektor, nauczyciele, 

trenerzy, wychowawcy 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog,  

 

dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog, 

trenerzy 

 

 

 

 



osiągnięć duchowych i 

materialnych;              

 

4. Udział uczniów w pracy 

Szkolnej Komisji 

Stypendialnej 

 

  

 

 

 

 

11.2022r.  i  

02.2023r.  

 

 

dyrektor, uczniowie -

przedstawiciele 

poszczególnych klas, 

Przewodniczący 

Szkolnej Komisji 

Stypendialnej -

wicedyrektor, opiekun 

Rady uczniów i 

Słuchaczy DZSMS, 

4. Integracja 

zespołów 

klasowych 

1. Zajęcia z opiekunem klasy 

 

 

2. Klasowe i szkolne 

uroczystości 

 

3. Pozaszkolne zajęcia 

integracyjne. 

 

4. Obozy sportowo- 

edukacyjne  

cały rok 

 

 

cały rok szkolny 

wg terminarza 

imprez 

 

cały rok szkolny 

 

 

wg kalendarza 

wychowawcy klas, 

zespół wychowawców 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog 

 

 

wychowawcy klas wraz 

z uczniami 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny 

 

dyrektor, trener 

koordynator Waldemar 

Cebula,  

nauczyciele LO SMS 

5. Kształtowanie 

kultury osobistej 

ucznia i jego 

otoczenia. 

Rozwijanie 

kompetencji 

kluczowej- 

skuteczne 

porozumiewanie 

się w różnych 

sytuacjach i 

efektywna 

współpraca w 

zespole 

1. Promowanie godnej 

postawy szczególnie 

podczas ważnych imprez 

sportowych, szkolnych i 

pozaszkolnych. Dbanie o 

kulturę języka, właściwy 

wygląd- strój galowy/ 

egzaminacyjny, szacunek dla 

drugiego człowieka 

2. Zapoznanie uczniów ze 

Statutem szkoły ze 

szczególnym 

uwzględnieniem punktów 

dotyczących zachowania i 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

09.2022r. i 

przypomnienie w 

razie potrzeby 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele 

przedmiotowi, 

psycholog, pedagog 

szkolny, uczniowie 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy 

 



stroju uczniowskiego 

codziennego i galowego 

3. Zapoznanie uczniów z 

regulaminem internatu. 

Zasady kontroli czystości w 

pokojach. Przestrzeganie 

zasad BHP w pokojach 

mieszkalnych 

4. Budowanie wizerunku 

ucznia/sportowca. Model 

absolwenta LO SMS 

 

5. Rozwijanie komunikacji 

sukcesu poprzez 

sprawniejszą werbalizację. 

 

6. Utrzymanie ładu i 

porządku w 

pomieszczeniach 

dydaktycznych, 

poszanowanie sprzętu 

6. Utrzymanie ładu i 

porządku w pokojach 

mieszkalnych – 

zobowiązania mieszkańców. 

 

7. Respektowanie norm 

społecznych i zasad 

bezpieczeństwa w szkole. 

 

 

8. Reagowanie w 

szczególnych sytuacjach 

zgodnie z przyjętymi przez 

RP „Zasadami postępowania 

w sytuacjach kryzysowych- 

procedura. 

 

09.2022 r. 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

w razie potrzeby 

 

wychowawcy internatu 

 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, trenerzy, 

samorząd uczniowski 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele 

przedmiotowi, trenerzy,  

 

pracownicy obsługi, 

uczniowie, wychowawcy 

klas i internatu, trenerzy 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, mieszkańcy 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy 

dyrekcja, wychowawcy 

klas i internatu, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, psycholog, 

trenerzy, pracownicy 

obsługi, 

 

wg kompetencji 



 

II CEL: Podnoszenie poziomu i efektywności kształcenia ogólnego. Przygotowanie do 

egzaminu maturalnego  

ZADANIA FORMY I 

METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1. Upowszechnić 

wśród uczniów, 

rodziców regulamin 

matury - Matura 

2023 

1. Spotkanie 

informacyjne z kl.4 

zapoznanie z 

procedurami i 

terminami i 

zasadami 

obowiązującymi na 

maturze 2023 

2.Wypełnienie 

deklaracji wstępnej 

i ostatecznej. 

09.2022 r. 

 

 

 

 

do 01.10.2022r. i do 

07.02.2023.r 

przewodniczący SZE i 

wychowawca 4 klasy  

 

 

 

przewodnicząca SZE i 

wychowawca 4 klasy  

2. Matura 2023 -

przygotowanie 

uczniów do 

egzaminów  

1. Matura próbna w 

kl. 4. Monitoring 

frekwencji i 

wyników po 

maturze próbnej 

 

2. Diagnoza - 

sprawdzian 

wyników z 

przedmiotów 

maturalnych w kl. 3 

(język polski, 

matematyka i język 

oby) i przedmiotów 

dodatkowych w 

zakresie 

rozszerzonym 

3. Pozytywne 

wzmacniane 

najmniejszych 

sukcesów 

 

wg planu pracy 

nauczycieli 

przedmiotowych  

 

 

 

 

po I semestrze 

 

 

 

 

 

w każdej możliwej 

sytuacji 

 

 

przewodniczący SZE 

wychowawca klasy 4, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

przewodniczący SZE 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog, 

trenerzy 



4. Wstępne 

informacje dla 

uczniów kl. 3 o 

zasadach matury 

2024r. 

05. i 06. 2023 r. 
przewodniczący SZE, 

nauczyciele przedmiotów 

maturalnych 

3. Organizacja 

części pisemnej i 

ustnej egzaminu 

maturalnego 

wg procedur OKE zgodnie z 

harmonogramem 

OKE 

przewodniczący SZE, 

przewodniczący ZN  

4. Wdrożenie 

młodzieży do 

poznawania historii 

najnowszej 

1. Zajęcia 

pozalekcyjne.  

cały rok szkolny  nauczyciel historii oraz 

historii i teraźniejszości  

5. Kształtowanie 

postaw, 

wychowanie do 

wartości. 

1. Organizacja 

imprez 

rocznicowych.  

cały rok szkolny  nauczyciel historii oraz 

historii i teraźniejszości   

 

III CEL: Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość. Wychowanie 

do aktywnego wejścia na rynek pracy 

ZADANIA FORMY I METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1.Przygotowanie 

uczniów do 

odpowiedzialnego 

planowania kariery 

zawodowej z 

uwzględnieniem 

kompetencji 

kluczowych w 

zakresie korzystania 

z odmiennych 

źródeł informacji 

1.Zajęcia z podstaw 

przedsiębiorczości. 

2. Zajęcia doradztwa 

zawodowego w klasie 

4 LO 

 

3. Zajęcia z 

wychowawcą – 

tematyka zgodna z 

potrzebami klasy 

4. Uświadomienie 

uczniom potrzeby 

permanentnego 

cały rok szkolny 

10 godzin w 

ciągu roku 

szkolnego 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

nauczyciel przedmiotu  

 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, pedagog 

szkolny, psycholog 

 



uczenia się - 

przygotowanie do 

wyboru kierunku 

studiów. Doradztwo 

zawodowe. 

4. Sprawne 

posługiwanie się 

nowoczesną 

technologią 

informacyjną i 

komunikowania się 

5. Rozwijanie 

kompetencji 

czytelniczych uczniów 

z wykorzystaniem 

dostępnych aplikacji 

internetowych 

6. Sam stwórz karty 

pracy – aplikacje 

internetowe służące 

tworzeniu kart pracy 

przez uczniów i 

nauczycieli 

7. Porozumiewanie się 

w języku obcym 

8. Zainteresowanie 

młodzieży świadomym 

planowaniem przyszłej 

kariery zawodowej 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

  

 

 

 

nauczyciel informatyki,  

 

 

 

bibliotekarz szkolny 

 

 

 

 

nauczyciel informatyki  

 

 

 

 

nauczyciele języków 

obcych,  

wychowawcy klas, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

pedagog szkolny, 

doradca zawodowy 

2. Organizowanie 

sytuacji dla 

aktywności uczniów 

w środowisku 

szkolnym i 

pozaszkolnym 

1. Wybory do 

Samorządu 

Uczniowskiego i Rady 

Uczniów i słuchaczy 

ZSP 

2. Konsultacje z 

samorządami 

klasowymi odnośnie 

pracy szkoły, internatu 

 

09-10.2022r. 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

opiekun SU, 

wychowawcy klas 

 

 

dyrektor, opiekunowie 

samorządów, uczniowie 

 

 



3. Opracowanie 

kalendarza szkolnych 

imprez i uroczystości 

4. Współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną  

 

 09.2022r. 

 

 

cały rok szkolny 

wg potrzeb 

  

dyrektor, wicedyrektor  

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

psycholog, nauczyciele   

3. Edukacja prawna 1. Organizowanie 

wyborów do 

samorządu klasowego 

i szkolnego z 

zachowaniem procedur 

2. Obowiązki wobec 

państwa – rejestracja 

w komisjach 

poborowych 

3. Rozpoznawanie 

wiedzy na temat praw 

dziecka i obywatela w 

świetle dokumentów 

obowiązujących w 

państwie 

4.Uświadomienie praw 

własnych, ale także 

poszanowanie praw 

drugiego człowieka i 

jego godności 

09.2022r. 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 
 

wychowawcy, opiekun 

Rady Uczniów i 

słuchaczy DZSMS. 

 

 

 

wychowawca klasy 3, 

uczniowie pełnoletni 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, uczniowie 

 
 

 

IV CEL: Wewnątrzszkolne zasady oceniania wspierają rozwój uczniów 

ZADANIA FORMY I METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1. Wdrażanie 

szkolnych i 

przedmiotowych 

zasad oceniania  

1. Zapoznanie uczniów z 

PZO, WZO i ujednoliconymi 

progami procentowymi 

wszelkich sprawdzianów 

 

09-10.2022r.  

 

 

 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy klas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Wdrażanie WZO i PZO 

oraz nowych kryteriów ocen 

z zachowania w praktyce 

szkolnej. 

3. Bieżące informowanie 

rodziców o ocenach m.in. w 

formie elektronicznej – e-

dziennik.  

4. Indywidualna praca z 

uczniem z trudnościami w 

nauce i uczniem zdolnym- 

wykorzystanie godzin zajęć 

pozalekcyjnych 

5. Pomoc uczniom z 

parcjalnymi deficytami np. 

dysleksją, dysortografią w 

uzyskiwaniu optymalnych 

wyników w nauce  

6. Pomoc uczniom w 

uzupełnianiu braków 

spowodowanych wyjazdami 

na zawody ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów 

klasy 3. 

7.Rozwijanie wśród uczniów 

kompetencji czytelniczych. 

Upowszechnienie 

czytelnictwa wśród uczniów  

8. Analiza dokumentacji 

szkolnej  

 

 

9. Diagnoza klasy 1 LO 

 

10. Monitorowanie 

frekwencji i podejmowanie 

na bieżąco działań 

zapobiegających 

cały rok szkolny 

 

 

 

wg procedur 

 

 

 

wg procedur 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

09.2022 r. 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy 

internatu, pedagog 

szkolny 

j. w  

 

nauczyciele 

przedmiotów, trenerzy 

 

 

bibliotekarz szkolny, 

nauczyciel języka 

polskiego 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagog 

szkolny, psycholog, 

wychowawcy internatu 

 

 

wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu, nauczyciele 

przedmiotowi,  

pedagog szkolny, 

psycholog, trenerzy 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog, trenerzy 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 



nierespektowaniu przepisów 

szkolnych 

cały rok szkolny pedagog szkolny, 

psycholog, trenerzy 

  

 

V CEL: Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. 

ZADANIA FORMY I METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1.Rozbudzenie 

szacunku wobec 

drugiego 

człowieka, 

dostrzeżenie go 

jako 

wartościowej 

osoby (uczeń 

dostrzega i 

szanuje 

różnorodność 

kulturową, 

historyczną i 

obyczajową. 

 

 

 

 

2.Wychowanie 

do wrażliwości 

na prawdę i 

dobro; 

kształtowanie 

właściwych 

postaw 

szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego.  

1.Autorski projekt 

„Człowiek ujawnia 

swoją osobowość w 

sposobie traktowania 

innych” 

2. Zajęcia, warsztaty 

wzmacniające 

zachowania 

pozytywne, kulturę 

osobistą i znajomość 

norm społecznych. 

3. Organizacja 

wycieczek 

rekomendowanych 

przez MEN 

 

1. Pokazy filmowe (w 

szkole, w kinie), udział 

w tematycznych 

akademiach szkolnych 

2. Realizacja projektów 

ekologicznych:                             

- „Sprzątanie świata”,        

- „Szanuj żywność”,              

- „Segregacja śmieci”.                                     

 

cały rok szkolny, 

klasy 1, 2, 3, 4 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

wg kalendarza 

wycieczek 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 
 

wychowawcy internatu, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych 

 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy 

 

 

wychowawcy klas i 

nauczyciele przedmiotów 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy 

 

 

wychowawcy klas i 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy 

 
 

 

VI CEL: Promowanie szkoły w środowisku lokalnym 



ZADANIA FORMY I 

METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1. Informowanie 

środowiska 

lokalnego o życiu 

szkoły 

1. Stały kontakt z 

mediami 

2. Zapraszanie 

przedstawicieli 

władz lokalnych i 

mediów na 

uroczystości 

szkolne, relacje z 

klubami 

sportowymi, 

sportowcami  

3. Strona www. 

cały rok szkolny 

 

wg kalendarza 

imprez 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

dyrektor 

 

dyrektor 

 

 

 

 

administrator, 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciele, 

trenerzy 

2. Uczestniczenie w 

imprezach 

organizowanych w 

środowisku 

promujących szkołę 

1. Udział w 

obchodach Święta  

Niepodległości  

3. Organizacja  

Biesiady u Babuni i 

Dziadunia  

4. Świdnicki 

Polonez 

Maturzystów  

5. Wyścigi i zawody 

sportowe 

 

wg kalendarza 

 

 

wg kalendarza 

 

 

01.2023r. 

 

 

cały rok szkolny 

dyrektor, wychowawcy 

internatu, nauczyciele, 

trenerzy, uczniowie 

j.w. 

 

wychowawca klasy 4LO 

dyrektor, trenerzy 

3. Zapewnienie 

uczniom sukcesu 

1. Nagradzanie 

uczniów za ich 

pracę i osiągnięcia 

sportowe (stypendia 

sportowe i za 

wyniki w nauce) 

cały rok szkolny 

  

dyrektor, zespół 

wychowawców szkoły i 

internatu 

 

 

 



 

 

VII CEL: Poszerzenie wiedzy i dostępności do informacji dotyczących zagadnień zdrowia,  

 

ZADANIA FORMY I METODY 

REALIZACJI 

TERMINY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJĘ 

1.Zapobieganie, 

przeciwdziałanie i 

zwalczanie 

COVID-19 

 

 

 

 

 

3.Uwzględnianie 

zróżnicowanych 

potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych 

wszystkich 

uczniów, 

zapewnienie 

wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego, 

szczególnie w 

sytuacji 

kryzysowej 

wywołanej 

pandemią COVID-

19  

- zapoznanie uczniów 

z procedurami 

dotyczącymi pobytu w 

placówce w zw. z 

pandemią 

 

- zapoznanie uczniów 

z procedurami dot. 

zachowania w 

sytuacjach 

kryzysowych 

 

 

 

- organizacja 

zajęć wzmacniających 

pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa;  

- wrzesień, 

październik 2022 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny  

- wychowawcy klasy, 

wychowawcy internatu 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy internatu, 

osoby zaproszone  

 

 


