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Cel: Kształtowanie postaw społeczno-moralnych. 
 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Osoba 

współodpowiedzialna 

Termin realizacji 

 

 

 

 

Propagowanie 

postaw 

uczciwości, 

pracowitości, 

empatii 

i tolerancji oraz 

przestrzeganie praw 

dziecka w szkole. 

Profilaktyka agresji 

i przemocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prelekcja na temat Konwencji Praw Dziecka A. Błaszczyk-Szmidt,  

I. Pavlovska,  

A.Gajda 

K.Adamczyk 

wychowawcy klas I 2020 

2. Udział w projekcie „ Prawa Dziecka z UNICEF-

em” 

 

A. Błaszczyk-Szmidt,   

I. Pavlovska,  

M.Justyńska 

 X 2019 

3. Wspólne planowanie i organizowanie imprez 

klasowych. 

 

wychowawcy klas   

4. Realizacja programu „Wychowanie do życia 

w rodzinie” ( klasy IV –VII) 

 

A. Piotrowska 

I. Figa - Michalak 

 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

5. Zapoznanie uczniów z regulaminami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły 

 

opiekunowie SU wychowawcy klas 

 

IX 2019 

6. Udział uczniów w akcjach charytatywnych 

 

pedagog, psycholog, 

opiekunowie SU 

K. Stawarz 

wychowawcy klas 

 

 

cały rok szkolny 

7. Uczestnictwo uczniów i rodziców 

w uroczystościach i imprezach szkolnych 

wychowawcy klas  cały rok szkolny 

8. Nasza Świetlica. Pogadanka z uczniami na temat 

roli świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 

wych. świetlic 

 

 

 

III 2020 

 

 

 



2 

 

 

 

Przygotowanie 

uczniów do życia w 

demokratycznym 

społeczeństwie. 

 

 

 

1. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do 

samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Opiekunowie SU 

 

wychowawcy klas 

 

 IX 2019 

 

2. Zebrania z członkami Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

Opiekunowie SU  

kl.IV-VIII 

  

cały rok szkolny 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych oraz 

zainteresowanie 

przeszłością i 

teraźniejszością 

Polski. 

1. Organizowanie uroczystości związanych z 

obchodami świąt państwowych i ważnymi dla kraju 

rocznicami: 

   

a) DEN, Ślubowanie uczniów klas I i pasowanie na 

czytelnika 

J. Grabarczyk 

A. Niewiadomska 

B. Just 

A. Halamus 

B. Mariańczyk 

wychowawcy klas I 14 X 2019 

b) Narodowe Święto Niepodległości 

 

A. Jarzyńska 

A. Halamus 

  XI 2019 

c) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Święto Patrona Szkoły Stanisława Staszica 

A. Jarzyńska 

A.Lichawska 

 V 2020 

2. Współpraca z samorządem lokalnym:    

a) współpraca z Radą Osiedla 

 

 wychowawcy klas cały rok szkolny 

b) współpraca z Radą Rodziców SP42 w Łodzi 

 3„ Co Polak powinien wiedzieć? Łódź moim 

miastem.”- edukacja patriotyczno- regionalna 

A.Bednarek wychowawcy świetlic cały rok szkolny 
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Cel: Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole oraz przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka. 

 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Zapoznanie uczniów 

z zasadami 

kulturalnego 

zachowania 

na co dzień. 

1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących uczniów zapisanych w Statucie 

Szkoły 

M. Justyńska 

wychowawcy klas 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok szkolny 

2. Zasady kibicowania „FAIR PLAY” J. Kubasiewicz nauczyciele wf cały rok szkolny 

3. Propagowanie zasad savoir-vivre. 
wszyscy pracownicy 

szkoły 
 cały rok szkolny 

4. Omówienie regulaminu zachowania się podczas 

lekcji i przerw. Zasady zachowania obowiązujące 

w świetlicy szkolnej. 

wychowawcy klas 

wychowawcy świetlic 
 

IX 2019 

I 2020 

5. Savoir-vivre młodego człowieka-tydzień zajęć 

edukacyjnych w świetlicy szkolnej. 
wychowawcy świetlic  II 2020 
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Cel: Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień. 

 

Zadania Formy realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Osoba współodpowiedzialna Termin realizacji 

 

 

 

Działania 

uprzedzające 

mające na celu 

przeciwdziałanie 

pojawieniu się 

zachowań 

ryzykownych 

związanych z 

używaniem 

środków 

odurzających i 

innych substancji 

szkodliwych dla 

zdrowia fizycznego 

i psychicznego 

ucznia. Troska o 

rozwój fizyczny 

ucznia, 

zainteresowanie 

uczniów własnym 

zdrowiem 

1.”Skrzynka zaufania” pedagog, psycholog wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

2. Organizowanie zajęć sportowych 

mających na celu kształtowanie 

prawidłowej postawy ciała 

nauczyciele w-f wychowawcy klas  

wychowawcy świetlicy 

cały rok szkolny 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami 

higieny osobistej 

wychowawcy klas 

pielęgniarka szkolna 

 cały rok szkolny 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami 

zdrowego żywienia 

J. Kubasiewicz 

n-le przyrody i 

biologii 

wychowawcy klas 

pielęgniarka szkolna 

wych. świetlicy 

cały rok szkolny 

5. Maraton „DOZ – Dbam o Zdrowie” K. Król 

U. Bryk 

wych. Świetlicy, wszyscy nauczyciele IV 2020 

6. Organizacja i udział w 

międzyszkolnym konkursie promującym 

zdrowy styl życia 

J. Kubasiewicz Zespół ds. promocji zdrowia 

 

III 2020 

7.„ W zdrowym ciele zdrowy duch”-

tydzień edukacji prozdrowotnej w 

świetlicy 

wychowawcy 

świetlicy 

 III 2020 

8. Udział w zawodach sportowych 

(międzyszkolnych, dzielnicowych, 

ogólnopolskich) 

nauczyciele w-f wychowawcy klas cały rok szkolny 

9. Udział w ogólnopolskim programie dla 

klas I-V „Owoce w szkole” i „Szklanka 

mleka” 

zespół ds. promocji 

zdrowia 

 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

10. Realizacja warsztatów tematycznych 

z oferty PPP nr 6 na rok szkolny 

2019/2020 (profilaktyka agresji, 

kontrolowanie emocji, panowanie nad 

stresem) 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

11. Propagowanie kulturalnego 

zachowania w sieci: 

B. Syta,  

A. Halamus 

wychowawcy klas 

 

 

cały rok szkolny 



5 

 

 blokowanie stron internetowych 

zawierających szkodliwe treści, 

 apel, pogadanki na temat 

negatywnych skutków uzależnień od 

gier komputerowych 

 „Owce w sieci”- profilaktyka 

cyberprzemocy 

E. Pacześ 

Opiekunowie SU 

B.Grzelak 

 

wych. Świetlicy 

 

zespół ds. promocji zdrowia 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

12. Udział w realizacji Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii: 

pedagog 

psycholog 

nauczyciele biorący udział w realizacji 

oferty na rok 2019 

 

IX-XII 2019 

13. Organizacja imprez promujących 

zdrowy styl życia w SP 42 wg 

harmonogramu pracy Zespołu ds. 

Promocji Zdrowia 

J. Kubasiewicz wych. klas cały rok szkolny 

a) Szkolny Sportowy Turniej 

Mikołajkowy dla klas I – III 

b) Zimowy Turniej Mikołajkowy dla 

przedszkoli 

J. Kubasiewicz, 

I.Figa-Michalak 

 

 

wych. klas I-III 

 

 

XII 2019 

 

 

c)  Międzyszkolny Konkurs Promujący 

Zdrowy Styl Życia dla klas V – VII 

J. Kubasiewicz 

B. Just 

I.Figa-Michalak 

M.Czaplińska-Antolik 

 

 

III 2020 

d) Pokaz udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej dla klas IV 

J. Kubasiewicz A. Krysiak VI 2020 

15) Festyn Rodzinny– Święto Szkoły A. Halamus 

A.Gajda 

wszyscy nauczyciele VI 2020 

 Międzyszkolny Konkurs Promujący 

Zdrowy Styl Życia dla klas V-VII 

J. Kubasiewicz B. Just 

M.Czaplińska-Antolik 

I.Figa-Michalak 

 

 

III 2020 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

1. Zajęcia na Motodromie dla klas V B. Syta wychowawcy klas V VI 2020 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu 

pieszych (bezpieczna droga do szkoły), 

wychowawcy klas  cały rok szkolny 
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wszystkim 

członkom 

społeczności 

szkolnej. 

bezpieczne spędzanie  wolnego czasu, 

a także właściwego zachowania się 

w sytuacjach zagrażających życiu 

3. Warsztaty dotyczące zasad 

bezpieczeństwa w wodzie – ratownicy 

WOPR 

nauczyciele w-f wychowawcy klas VI 2020 

4.Bezpieczna droga do szkoły wych. świetlicy  zgodnie z planem 

świetlicy 

5. Spotkania prewencyjne 

z funkcjonariuszami VIII KMP Ogniwo 

ds. Nieletnich 

pedagog  cały rok szkolny 

6. Warsztaty dotyczące zasad 

bezpieczeństwa prowadzone przez 

funkcjonariuszy policji i SM wg 

następujących programów 

profilaktycznych: 

 w klasach I-IIII „Bezpieczne 

dziecko w szkole, w domu i na 

ulicy” 

 w klasach VI „Warto wiedzieć-

odpowiedzialność karna 

nieletnich” 

 w klasach V „Bezpieczeństwo w 

sieci” 

 w klasach VII „ Młodzi przeciwko 

przemocy” i „Tolerancja czy jej 

brak” 

 warsztaty dla ucz. kl. VIII 

przeprowadzone przez 

funkcjonariuszy SM. 

pedagog wychowawcy klas zgodnie                  

z 

harmonogramem 

7. Projekt naukowo – badawczy „Młodzi 

cyfrowi – cyfrowi rodzice”  

A. Gajda E. Pacześ  

8. „Bezpieczna droga do szkoły” VII 

KPM 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy kl. I IX 2019 
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9. Pełnienie dyżurów  przez nauczycieli 

podczas przerw. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 cały rok szkolny 

10. Próbny alarm przeciwpożarowy z 

udziałem straży pożarnej 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

wszyscy nauczyciele X 2019 

V/VI 2020 

11. Interwencje na terenie szkoły 

likwidujące przejawy agresji; 

angażowanie uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze do pomocy przy 

organizacji imprez szkolnych, 

wykonywania prac porządkowych na 

terenie szkoły, gazetek ściennych itp. 

 

wychowawcy klas wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

12. Sporządzanie kontraktów z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze; 

ustalanie norm zachowania, 

motywowanie do podejmowania 

konstruktywnych  postanowień 

osobistych 

wychowawcy klas  cały rok szkolny 

w miarę potrzeb 

13. Współpraca z rodzicami w zakresie 

zapobiegania agresji w środowisku 

szkolnym 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

14. Plan dyżurów E. Rosłonek, 

E. Biesiacka 

B. Just 

 IX 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Cel: Pomoc rodzinie w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Osoba Termin realizacji 
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współodpowiedzialna 

 

 

Diagnoza czynników 

ryzyka i czynników 

chroniących 

występujących w 

środowisku ucznia. 

 

 

1. Ankiety, wywiady środowiskowe, obserwacja 

pedagogiczna 

wychowawcy klas pedagog 

psycholog 

A.Kuśmider 

K.Adamczyk 

cały rok szkolny 

2. Rozmowy indywidualne z rodzicami lub 

opiekunami 

wychowawcy klas pedagog 

psycholog 

 

cały rok szkolny 

3. Współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS pedagog wychowawcy klas cały rok szkolny 

4. Współpraca z kuratorami SR pedagog wychowawcy klas cały rok szkolny 

5. Badanie dojrzałości szkolnej uczniów klas 

pierwszych 

wychowawcy klas  cały rok szkolny 

6. Badania przesiewowe SRD dla uczniów kl. I, II 

i III 

wychowawcy klas pedagog 

psycholog 

A.Kuśmider 

K.Adamczyk 

cały rok szkolny 

7. Diagnoza z PPP wychowawcy klas pedagog,psycholog cały rok szkolny 

8. Wstępna diagnoza uczniów z problemami 

dydaktycznymi 

psycholog 

pedagog 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

 

 

 

Pomaganie 

wychowankom i ich 

rodzinom w 

trudnych sytuacjach 

osobistych, 

emocjonalnych, 

interpersonalnych i 

społecznych. 

1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji 

wychowawczej w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów objętych opieką szkolnego 

Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas wg potrzeb 

2. Zapraszanie rodziców do udziału w pracach 

Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

pedagog 

psycholog 

 

wychowawcy klas wg potrzeb 

3. Udzielanie rodzicom porad i proponowanie form 

pracy z dzieckiem w domu ułatwiających 

rozwiązywanie trudności dydaktyczno-wych. 

pedagog 

psycholog 

 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

4. Działalność szkolnej komisji stypendialnej pedagog wychowawcy klas IX 2019 

XII 2019 

IV 2020 

 

5. Organizowanie pomocy rzeczowej . pedagog wychowawcy klas IX 2018 
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psycholog 

6. Współpraca z instytucjami wspomagania rodziny  

( Ognisko Wychowawcze Sióstr Urszulanek, MOPS), 

asystentami rodziny i kuratorami, fundacja 

INNOPOLIS. 

pedagog wychowawcy klas cały rok szkolny 

7. Współpraca z PPP nr 6 pedagog/psycholog wychowawcy klas cały rok szkolny 

8. Współpraca z SPWRT Hipoteczna pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

9. Obiady, zasiłki losowe, kolonie, stypendia 

wyrównujące szanse edukacyjne, zasiłki szkolne 

pedagog wychowawcy klas cały rok szkolny 

 

Indywidualna 

opieka 

psychologiczno-

pedagogiczna oraz 

praca dydaktyczno-

wspierająca i 

wychowawcza. 

1. Kierowanie na badania do PPP pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas 

wychowawcy klas 

pedagog 

psycholog 

cały rok szkolny 

2. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 

3. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla 

nauczycieli związanych z zagadnieniami 

diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów 

4. Wspieranie mocnych stron uczniów pedagog/psycholog wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

5. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych R. Adynowska wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

6. Kontrakty klasowe wychowawcy klas pedagog/psycholog IX 2019 

7. Zajęcia integracyjne dla klas I i IV pedagog 

psycholog 

wychowawcy klas I i IV IX/X 2019 
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Cel: Rozbudzanie twórczej postawy ucznia, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia. 

 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Rozwijanie 

zainteresowań kulturą, 

sportem, najbliższą 

okolicą i regionem. 

1. Edukacja muzyczna 

2. Audycje muzyczne dla kl.I-III 

B. Mariańczyk 

A. Halamus 

R Adynowska 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

3. Rajdy piesze po Łodzi i okolicy w ramach 

edukacji regionalnej 

A. Krysiak 

 
 cały rok szkolny 

„Motywowanie 

uczniów do osiągania 

lepszych wyników w 

nauce i sporcie oraz 

podejmowanie działań 

umożliwiających 

rozwój uczniów zgodny 

z ich talentami oraz 

zainteresowania. 

1. Indywidualne rozmowy z pedagogiem 

i psychologiem szkolnym 
pedagog, psycholog  cały rok szkolny 

2. Wyróżnienie dla najlepszych uczniów – 

przyznanie odznaki wzorowego ucznia 
wychowawcy klas  cały rok szkolny 

3. Przyznanie stypendiów dla najlepszych 

uczniów 

U. Bryk 

A. Jarzyńska 
 VI 2020 

4. Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla 

dyslektyków ”Wybiegana ortografia” 

A.Gajda 

I.Figa-Michalak 

A.Błaszczyk-Szmidt 

I.Pavlovska 

 X.2020 

5. Objęcie uczniów tutoringiem. wychowawcy klas wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

 

6.Diagnozowanie i rozwijanie zdolności uczniów. wychowawcy klas wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

6. Stwarzanie różnorodnych sytuacji 

umożliwiających zaprezentowanie się i przeżycie 

sukcesu (konkursy, imprezy szkolne, wycieczki, 

gazetki klasowe): 

wszyscy nauczyciele wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

7. „Od grosika do złotówki” 
R.Adynowska, 

J.Skoneczna 
 cały rok szkolny 

 

8.Międzyszkolny Konkurs „Przyjaciel Przyrody” 
R.Adynowska 

B.Just 

J.Skoneczna 

 

 

 

IV 2020 
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Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

9.Bookcrosing –półka bookcrossingowa korytarz 

szkolny 

A.Gajda 

A.Błaszczyk-Szmidt 
 cały rok szkolny 

10.Szkolny konkurs matematyczny 

 

K. Król 

U. Bryk 
   V 2020 

 Ogólnopolski konkurs matematyczny 

„Olimpus” dla klas IV – VI 

U. Bryk 

B. Syta 

K. Król 

 I 2020 

 Ogólnopolski konkurs „Olimpusek” dla klas 

II– III 
M. Czaplińska - Antolik 

B. Just  

 
I lub III 2020 

 Ogólnopolski konkurs z j. angielskiego 

„Olimpusek” dla klas I – III 

E. Rosłonek 

M. Kotwin 
wychowawcy klas 

I 2020 

IV 2020 

 Ogólnopolski konkurs z j. angielskiego 

„Olimpus” dla klas IV – VIII 

E. Rosłonek 

M. Kotwin 
 I 2020 

 Ogólnopolski konkurs polonistyczny 

„Olimpus” dla klas IV – VIII 

A. Lichawska 

A. Gajda 
A.Rybka I 2020 

 Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla uczniów 

klas II i III 

A.Kuśmider 

K.Adamczyk 

 

 
IV 2020 

 Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów 

klas I-III przedszkolaków 
Wychowawcy klas I-III  XI 2020 

 Szkolny konkurs” Z ortografiią na co dzień” 

 „Z poprawną polszczyzną na co dzień” 

A.Gajda 

A.Rybka 
 II 2020 

 Wyzwania czytelnicze – promocja czytelnictwa A.Rybka B.  X,XI,XII 2019 

 Szkolny konkurs „ Mój Patron” K.Stawarz,E.Biesiacka A. Lichawska V 2020 

 Wojewódzki konkurs przedmiotowy A.Gajda 

n-le j.polskiego, 

matematyki, historii i 

j. angielskiego 

III 2020 

 Szkolny Turniej Warcabowy kl. I-III E. Hildt A.Bednarek XI 2019 

 „Najpiękniejsze miejsca w Łodzi”-

międzyszkolny konkurs plastyczny 
A.Bednarek E. Hildt V 2020 

 Europejski Dzień Języków-konkurs językowo-

plastyczny 
B.Majchrzak E.Hildt IX 2019 
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Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 „Czy znasz swoje miasto?”-konkurs wiedzy o 

Łodzi 
A.Bednarek  XI 2019 

 „Koralikowe niespodzianki”-konkurs 

plastyczny 
M.Czaplińska-Antolik  XII 2019 

 „Karnawał w Wenecji”-konkurs plastyczny B.Grzelak  II 2020 

 „Zdrowie na talerzu ”Quiz wiedzy nt zdrowego 

odżywiania” 
B.Grzelak  III 2020 

 „Z książką za pan brat” – konkurs plastyczny E.Hildt  III 2020 

 Świetlicowa olimpiada sportowa 
B.Grzelak, M.Czaplińska-

Antolik 
 IV 2020 

 Konkurs piosenki angielskiej B.Majchrzak  V 2020 

 „Valentine’s Day card”konkurs plastyczno-tech B.Majchrzak  II 2020 

14.Organizacja czasu pozalekcyjnego dla uczniów 

(ze szczególnym nastawieniem na wspieranie 

rozwoju jednostek zdolnych i wybitnych): 

   

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla 

uczniów zdolnych. 
M. Justyńska n-le j. angielskiego cały rok szkolny 

 Koło historyczne 

  

A. Jarzyńska  cały rok szkolny 

 Koło turystyczne 

 

A.Krysiak 

 

 cały rok szkolny 

 SKS – piłka siatkowa 

 

M. Szmidt 

 

 cały rok szkolny 

 Zajęcia sportowe dla kl. II oraz IV – VIII 

M. Szmidt (piłka siatkowa 

chlopcy) 

A. Halamus(tenis stołowy) 

J. Kubasiewicz (piłka 

siatkowa- dziewczęta) 

 cały rok szkolny 
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Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 Figa – Michalak (gry i 

zabawy kl.II-III) 

 Uczniowski DKF 
A.Gajda 

 
 cały rok szkolny 

 Koło plastyczne kl.IV-VIII B. Mariańczyk  cały rok szkolny 

 Koło gier planszowych „Wesołe pionki” kl. IIb J. Skoneczna  cały rok szkolny 

 Koło muzyczne kl.IV-VIII B. Mariańczyk  cały rok szkolny 

 „Klub gier planszowych” 
 

A.Bednarek 
 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 Zajęcia taneczne K. Kubus  cały rok szkolny 

 drużyna zuchowa i harcerska   cały rok szkolny 

 wycieczki szkolne, zielone szkoły wychowawcy klas  cały rok szkolny 

 Koło matematyczne(przygotowania do 

konkursów) IV-VIII 

U. Bryk 

K.Król 
 

cały rok szkolny 

 Koło miłośników  przyrody IV-VIII M. Rzeźniczak  cały rok szkolny 

 Koło komputerowe i szachy „Mali odkrywcy” 

dla kl. III 
A.Krysiak  

cały rok szkolny 

 Koło polonistyczne kl.Vd  A.Lichawska  cały rok szkolny 

 Koło miłośników j.polskiego A.Rybka  cały rok szkolny 

 Koło plastyczne  „Zaczarowane kredki” kl. IIIa R.Adynowska  cały rok szkolny 

 Koło plastyczne   kl.IIa 

 Koło teatralne kl.IIIb 

A.Kuśmider  

J. Skoneczna 
 

cały rok szkolny 

 Zajęcia sportowe kl.II b,IIIa i IIIb 

K. Adamczyk 

R.Adynowska 

J. Skoneczna 

 cały rok szkolny 
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Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 Projekt wymiany listów między szkołami                 

„ Młodzi listy piszą” 
A.Gajda  cały rok szkolny 

 Świetlicowy KlubWarcabowy A.Bednarek E.Hildt cały rok szkolny 

 „Świetlica po angielsku” -innowacja w 

świetlicy 
B.Majchrzak  cały rok szkolny 

 „Odkryj w sobie czytelnika” -innowacja w 

świetlicy 
E.Hildt  cały rok szkolny 

 „Kim oni są?-pytania i odpowiedzi”-innowacja 

w świetlicy 
M.Czaplińska - Antolik  cały rok szkolny 

11. Rozbudzanie u uczniów twórczego myślenia w 

ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, 

samorządów klasowych i świetlicy: 

Opiekunowie SU  cały rok szkolny 

 Kiermasz Świąteczny wychowawcy klas wych świetlicy 18 XII 2019 

 Jasełka Bożonarodzeniowe nauczyciele katecheci   21 XII 2019 

 Bal Karnawałowy wychowawcy klas   II 2020 

 Dzień Dziecka wychowawcy klas  1 VI 2020 

 imprezy klasowe z udziałem rodziców 

/opiekunów (Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, 

Śniadanie Wielkanocne, Dzień Mamy i Taty) 

wychowawcy klas  cały rok szkolny 

12. Rozwijanie u uczniów kompetencji 

czytelniczych poprzez: 

a) wyjścia do biblioteki 

b) prezentowanie ulubionych lektur 

c) Projekt czytelniczy 

n-le poloniści 

wych klas 

J. Grabarczyk 

J. Grabarczyk cały rok szkolny 

13. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań 

informatycznych u uczniów. 
Wych. klas A. Halamus cały rok szkolny 

14.Organizowanie zajęć wspierających dla uczniów z 

problemami w nauce: 
nauczyciela klas I – VIII  cały rok szkolny 

a) terapia  psychologiczna I. Pavlovska  cały rok szkolny 

b) zajęcia profilaktyczne pedagog, psycholog  cały rok szkolny 
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Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

c) zajęcia „UWAGA” 
pedagog, psycholog 

 
 cały rok szkolny 

d) cykl warsztatów: „Akademia Zrozumienia”,  

psycholog 

pedagog 

 

wychowawcy klas cały rok szkolny 

e) zajęcia wspierające dla klas I-III (zał.nr 1) nauczyciele klas I-III wychowawcy klas cały rok szkolny 

f) zaj. wspierające dla klas IV-VIII (zał.nr 2) nauczyciele klas IV-VIII wychowawcy klas cały rok szkolny 

g) Zajęcia logopedyczne K. Adamczyk  cały rok szkolny 

h) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 

uczniów klasy  II, III, IV i V w ramach 

programu „Ortograffiti”. 

A. Kuśmider 

A. Błaszczyk – Szmidt 
wychowawcy klas cały rok szkolny 

 
15.”Ze starego coś nowego” innowacja plastyczno- 

techniczna (kontynuacja) 
B.Grzelak  cały rok szkolny 

 
16.”Efektywna metoda nauki czytania wspierana 

nagraniem” innowacja (kontynuacja) 

A. Kuśmider 

K.Adamczyk 
 cały rok szkolny 

 
17. „Mali detektywi – jakie tajemnice kryje świat 

wokół nas” –projekt dla kl.IIa 

A. Kuśmider 

 
 cały rok szkolny 

 18.” Czy wiesz co je jeż?”projekt dla klas IIb,IIIa i Ia Wychowawcy klas  cały rok szkolny 

Przygotowanie uczniów 

do podjęcia decyzji o 

dalszym kształceniu i 

przyszłej aktywności 

zawodowej 

 Wychowawcy kl. VIII pedagog 

psycholog 

wszyscy nauczyciele 
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Ewaluacja: 

 

Oceny efektów realizacji Planu wychowawczego i profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny dokonuje się w trakcie 

zebrań Rady Pedagogicznej. Ocenie poddawane są następujące elementy: 

a) funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas, 

c) realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych, 

d) realizacja tematów profilaktycznych zawartych w planach pracy wychowawców klas, 

e) udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego w zakresie wychowania i profilaktyki, 

f) innowacje i projekty wychowawcze z zakresu wychowania i profilaktyki, 

g) realizacja programów profilaktycznych. 

 
Wychowawcy klas na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego w oparciu o jego cele szczegółowe i zadania oraz priorytety 

wychowawczo - profilaktyczne dla poszczególnych klas, mają za zadanie opracowywać „Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej” dla swojej klasy. 

Wychowawcy kierują się także szczegółową diagnozą klasy, wnioskami z pracy w latach ubiegłych oraz spostrzeżeniami i sugestiami rodziców. 

Wychowawcy zobowiązani są uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku oraz tendencje i trendy 

zaakcentowane przez instytucje nadrzędne. Plany wychowawczo –profilaktyczne stanowią integralną część programu wychowawczo –profilaktycznego 

szkoły 

 Cel: Promocja szkoły 
 

Zadania Formy realizacji Osoba odpowiedzialna 
Osoba współ-

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Promowanie dorobku 

szkoły i osiągnięć 

uczniów. 

1. Festyn środowiskowy – Święto Szkoły 
A. Halamus 

A. Gajda 

wszyscy nauczyciele 

nauczyciele świetlicy 
VI 2020 

2. Udział w imprezach środowiskowych wszyscy nauczyciele  cały rok szkolny 

3. Prowadzenie strony internetowej 
A. Halamus 

A. Krysiak 
 cały rok szkolny 

Współpraca 

ze środowiskiem 

lokalnym. 

1. Dni Otwarte dla Przedszkolaków 

J. Grabarczyk 

nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem 

 I 2020 
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Podstawę dla formułowania ocen realizacji Planu profilaktyczno-wychowawczego  stanowią: narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego 

mierzenia jakości pracy szkoły: 

 

1. sprawozdania z realizacji planów, 

2. analizy, 

3. dane statystyczne, 

4. obserwacje, 

5. hospitacje, 

6. zapisy w dokumentacji, 

7. badania ankietowe, 

8. opinie, 

9. wnioski, 

10. zgłoszone innowacje i projekty działań, 

11. scenariusze, 

12. wykazy. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.  

 Statut Szkoły Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi. 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
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Opracował: 

Szkolny Zespół Wychowawczy 

Szkoły Podstawowej nr 42 im. St. Staszica w Łodzi 

w składzie: 

                        mgr K. Adamczyk 

mgr A. Błaszczyk- Szmidt 

                        mgr A. Kuśmider 

                     mgr I. Pavlovska 

 

 

 

 


