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          W dziale Wychowanie prozdrowotne w kategorii ,,Rozwijanie 
zainteresowań  zdolności uczniów” dodać zapis: 
 

 
3. Rozwijanie 
zainteresowań i zdolności 
uczniów.  

 
1.Stworzenie uczniom 
szerokiej oferty 
zorganizowanych form zajęć 
pozalekcyjnych. 
2. Organizowanie 
różnorodnych konkursów                
i zawodów sportowych. 
3. Nagradzanie, wystawki 
prac, uzyskanych dyplomów, 
pucharów i wyróżnień, 
nadawanie tytułów np.: mistrz 
pędzla, mistrz ortografii itp. 
4. Prowadzenie stałej 
prezentacji różnorodnych 
pasji i zainteresowań uczniów              
w klasach i na korytarzach           
w formie Galerii Szkolnej . 
5. Umożliwienie uczniom 
prezentowania swoich 
talentów podczas uroczystości 
szkolnych, apeli, Dni 
Otwartych, itp. 
6.Prezenrtowanie Tytułów 
Mistrzów oraz sukcesów 
sportowych na stronie 
internetowej oraz podczas 
spotkań z rodzicami. 
7.Stwarzanie uczniom 
możliwości autoprezentacji 
swoich zainteresowań i pasji 
na gazetkach SU. 
8.Wykorzystanie diagnozy 
oczekiwań uczniów 
dotyczących zajęć 
pozalekcyjnych do pracy          
w kołach zainteresowań. 
9.Prowadzenie autorskich  
Programów i zajęć 
rozwijających kreatywność 
uczniów. 
 

 
dyrektor szkoły, 
opiekunowie kół 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
klas I – VI 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
klas I- VI 
 
 
 
nauczyciele 
odpowiedzialni za 
stronę internetową oraz 
wychowawcy 
 
opiekunowie SU przy 
współpracy z 
wychowawcami klas 
 I-VI 
zespół do spraw zajęć 
pozalekcyjnych, sportu 
i rekreacji oraz 
opiekunowie kół 
 
wszyscy nauczyciele 
klas I – VI 
 
 
 

 
IX 2010- VI 2012 
 
 
 
IX 2010r- VI 
2012r 
 
IX 2010r-VI 
2012r 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
2011/2012 
 
 
 
 



10.Przeprowadzenie Giełdy 
Talentów. 
11 Przeprowadzenie Dnia 
Zbieracza. 
12.Przeprowadzenie Mini 
Mundialu oraz Szkolnych 
Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej ,,Euro 2012” 
 
 
13.Ogólnopolska akcja 
,,Kibicuję fair play”w ramach 
programu ,, Szkoła bez 
przemocy”. 

opiekun SU I-VI 
 
opiekun SU I-VI 
 
klasy I-III                            
i przedszkolaki- J 
Pawlak  klas IV-VI- 
E.Szarek, J. Hołda,          
J. Kościanowska 
 
koordynator:                
S .Wojciechowska – 
Szul/ M. Grygiel 

 I semestr 2011 
 
II semestr 2012 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 

 
 
 
          W dziale Współpraca z rodzicami  w kategorii ,, Angażowanie rodziców       
w życie szkoły” dodać zapis: 
 
 

 
1.Podniesienie  
umiejętności 
rodzicielskich                            
i kompetencji 
wychowawczych. 

 
1.Przeprowadzenie pogadanki 
w trakcie zebrań z rodzicami 
„Moje dziecko jest zawsze 
bezpieczne i codziennie 
grzeczne”. 
2. Przeprowadzenie 
warsztatów w trakcie zebrań 
z rodzicami „ Jak rozwijać 
wrażliwość i empatię                     
u dziecka”. 
3. Konsultacje indywidualne 
dla rodziców. 
4.Prowadzenie 
indywidualnego poradnictwa 
dla rodziców w zakresie 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych. 
 

 
wychowawcy klas I- VI 
 
 
 
 
wychowawcy klas I- VI 
 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 
 
pedagog szkolny 

 
rok szkolny 
2010/2011 
 
 
 
rok szkolny 
2011/2012 
 
 
 
2010r – 2012r 
 
2010r – 2012r 

 
2. Angażowanie rodziców 
w życie szkoły. 

 
1. Cykliczne spotkania 
dyrekcji szkoły z Radą 
Rodziców. 
2.Wspólne organizowanie 
imprez klasowych.                         
i szkolnych oraz zapraszanie 
do uczestnictwa                          
w wycieczkach szkolnych, 

 
dyrektor  
 
 
wychowawcy klas, 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 

 
2010r – 2012r 
 
 
2010r – 2012r 
 
 
 
 



rajdach, zawodach 
sportowych, w festynie 
rodzinnym, Dniu Rodziny,itp. 
3. Udostępnienie rodzicom 
strony internetowej szkoły. 
4.Udostępnienie rodzicom 
księgozbioru biblioteki. 
5.Udostępnienie rodzicom 
szczegółowych informacji        
o prowadzonych kołach 
zainteresowań na stronie 
internetowej szkoły. 
6.Przeprowadzenie podczas 
spotkań z rodzicami Giełdy 
Talentów. 
7.Angażowanie rodziców            
w działania wychowawcze 
poprzez zapraszanie ich na 
pogadanki w fomie spotkań       
z ciekawymi ludźmi, np. pani 
weterynarz opowie o swoim 
zawodzie. 
 

 
 
 
wyznaczeni nauczyciele 
 
p. M. Broniszewska 
 
zespół do spraw zajęć 
pozalekcyjnych , sportu 
i rekreacji 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
wszyscy nauczyciele 

 
 
 
2010r-2012r 
 
2010r – 2012r 
 
2011/2012 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
2011/2012 

 
 

Opracował: zespół do spraw wychowania i opieki 
 
 

 


