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Działalność 

dydaktyczna 

Zadania Sposób realizacji termin odpowiedzialni 
Wdrażanie nowej 

podstawy 

programowej 

kształcenia ogólnego.  

 

 

 

1.Udział w Dolnośląskim 

Festiwalu Nauki 

2.Przygotowanie i udział w  

Szkolnym Święcie 

Matematyki i Zielonych 

Dniach Siódemki 

 

 

 

wrzesień/październik  

 

cały rok 

kwiecień, maj  

 

 

 

nauczyciele 

matematyki, 

wychowawcy kl. 

1-6 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

kreatywności, 

przedsiębiorczości  

i kompetencji 

cyfrowych uczniów, 

w tym bezpieczne i 

celowe 

wykorzystanie TIK 

oraz 

unowocześnianie i 

wzbogacanie oferty 

dydaktycznej 

poprzez 

wykorzystywanie 

technologii 

informacyjno - 

komunikacyjnej 

1.Realizacja projektów 

edukacyjnych 

2.Rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień 

uczniów poprzez udział 

uczniów w konkursach, 

wystawach , zajęciach 

kreatywnych 

3.Obchody Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

4.Organizacja Konkursów 

informatycznych 

5. Praca z wykorzystaniem 

zasobów platform 

edukacyjnych , oraz 

 e-podręczników 

6. Praca uczniów z 

wykorzystaniem kodów QR 

, konkursów i testów  

online 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

matematycznych 

uczniów. 

1.Przygotowanie Szkolnego 

Święta Matematyki 

2.Udział w pozaszkolnych 

konkursach 

matematycznych 

luty  

 

 

cały rok szkolny 

wychowawcy kl. 

1-3, n-le zajęć 

komputerowych i 

matematyki 

Badanie postępów w 

nauce 

Uwzględnienie wniosków 

Rady Pedagogicznej 

podsumowującej rok 

szkolny 2018/19 w 

realizacji podstawy 

programowej  klasach 1-6 

w bieżącym roku szkolnym 

 

cały rok szkolny wszyscy 

nauczyciele 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego 

korzystania  

ze zbiorów 

bibliotecznych 

1.Lekcje biblioteczne w 

bibliotece szkolnej i 

Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Głogowie 

2. Akcje czytelnicze, 

spotkania z czytelnikami, 

cały rok szkolny n-le j. polskiego  

i historii , 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

biblioteki 
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wystawy  

Propagowanie 

instytucji kulturalno-

oświatowych 

 

Wycieczki do muzeum, 

teatru, kina, Klubu 

Garnizonowego  

w Głogowie i innych 

instytucji kulturalno-

oświatowych 

 

cały rok szkolny n-le j. polskiego  

i historii , 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Poszerzanie wiedzy 

ogólnej poprzez 

rozbudzanie 

zainteresowań, 

rozwój uzdolnień 

 

1.Prezentacja 

(multimedialna) ulubionej 

książki spoza kanonu lektur 

szkolnych 

2.Współpraca z: Muzeum 

Archeologiczno-

Historycznym w Głogowie 

(lekcje muzealne  wystawy, 

konkursy), Klubem 4. 

Batalionu Inżynieryjnego w 

Głogowie, Towarzystwem 

Patriotycznym Głogów, 

Miejskim Ośrodkiem 

Kultury w Głogowie 

3. Dzień z Książką 

„Siódemka czyta” 

4. Przygotowanie i 

przeprowadzenie 

konkursów: 

- Powiatowy Konkurs 

Polonistyczno - 

Historyczny w formie 

lapbooka „Obrona 

Głogowa 1109-2019” dla 

klas VI -VIII i „Obrona 

Głogowa 1109-2019” w 

oczach potomnych-praca 

plastyczna ( projekt 

plakatu) dla klas IV-V 

literackich 

- polonistycznego 

- ortograficznego  

-dyktando matematyczne 

- frazeologicznego 

- kaligraficznego 

-historycznych 

5.Tydzień Języka 

Polskiego: 

-szkolny konkurs 

recytatorski „Pegazik” 

-głośne czytanie tekstu 

literackiego w czasie lekcji 

-moja ulubiona postać z 

książki (przebranie) 

-wizualizacja zasad 

-ortograficznych (plakat-

wystawa) 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

listopad/grudzień  

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

marzec/kwiecień  

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le j. polskiego  

i historii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n-le j. polskiego  

 

n-le j. polskiego  

i historii  

 

 

 

 

 

 

n-le j. polskiego  

i historii  

 

 

 

 

n-le j. polskiego  
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Stworzenie uczniom 

możliwości 

poszerzania wiedzy, 

rozwijania 

umiejętności 

matematycznych i 

informatycznych 

oraz wspomagania 

ich w 

indywidualnym 

rozwoju 

 

 

1.Prowadzenie 

dodatkowych zajęć 

rozwijających kreatywność 

uczniów 

 

2.Organizowanie i udział 

uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 

 

3.Wykorzystywanie na 

lekcji twórczych metod 

pracy, opracowanie i 

realizacja projektów 

edukacyjnych oraz 

innowacji pedagogicznych 

 

4.Prezentacja uzdolnień 

uczniów  m.in:  podczas 

Szkolnego Konkursu Dzień 

Wiosny  z „Mam talent” , 

Gali Wzorowych, 

uroczystości i apeli 

szkolnych, a także 

zamieszczenie informacji o 

osiąganych sukcesach 

uczniów na stronie 

internetowej szkoły 
 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

n – le 

matematyki 

 

 

n – le 

matematyki i 

informatyki 

 

 

n – le 

matematyki i 

informatyki 

 

 

 

 

wszyscy n - le 

 

Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

 

1.Dostosowanie wymagań 

z uwzględnieniem zaleceń 

poradni PP w tym: 

stopniowanie trudności i 

różnicowanie zadań  

dostosowanych do 

możliwości intelektualnych 

ucznia 

 

2.Włączenie ucznia na 

zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia 

kompensacyjno – 

korekcyjne, 

zindywidualizowaną 

ścieżkę kształcenia 

 

3.Udzielanie pomocy 

uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych z 

udziałem specjalistów tj. 

logopedy, pedagoga. 

psychologa 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

wszyscy n – le 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy n – le 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy n - le 
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Dbanie o harmonijny 

rozwój fizyczny 

uczniów. 

 

 

 

  

  

Zajęcia i imprezy 

rekreacyjno - sportowe 

cały rok szkolny nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

wychowawcy   

pielęgniarka 

szkolna 

 

Korekcja wad 

postawy i zaburzeń 

koordynacji 

ruchowej. 

  

 

 

Zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej w szkole i na 

pływalni 

 

cały rok szkolny 

 

nauczyciele 

wychowania  

fizycznego,  

nauczyciele 

gimnastyki 

korekcyjnej 

Osiąganie wysokich 

wyników nauczania 

poprzez rozpoznanie 

indywidualnych 

możliwości uczniów. 

1.Stosowanie na zajęciach 

aktywnych metod 

nauczania w tym TIK,  

metod oceniania 

kształtującego oraz 

nowatorskich metod  m.in. 

uczymy innych lub 

odwróconej lekcji 

2. Diagnoza wyników 

nauczania w klasach 4-6  

 

 

 

Diagnoza wyników 

nauczania w klasach 2-3  

 

Opracowanie raportu z 

przeprowadzonych diagnoz  

z uwzględnieniem 

wniosków do dalszej 

efektywnej pracy 

 
 

3. Diagnoza wyników 

nauczania  z kultury 

ekologicznej w klasach 3 i 

6    

4. Konkursy wiedzy 

przyrodniczej  i 

ekologicznej   

5. Zajęcia w  Stacji 

Uzdatniania Wody  w 

Serbach oraz Oczyszczalni 

Ścieków w Głogowie (kl.5)  

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik, maj 

 

 

 

październik, maj 

 

 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

kwiecień-maj 

Wszyscy 

nauczyciele 
 
  

 

 

 

 
n-le przyrody, 

biologii, geografii, 

języka polskiego, 

historii, języka 

angielskiego, 

matematyki,  
n-le edukacji 

wczesnoszkolnej, 

języka angielskiego 

 
wszyscy 

nauczyciele, którzy 

przeprowadzili 

diagnozy 

 

 

 

n-le  kultury 

ekologicznej 
 

 

 

n-le przyrody, 

biologii, geografii i 
kultury ekologicznej  

n-le  kultury 

ekologicznej 

 

Działalność 

wychowawcza 

Wychowanie do 

wartości przez 

kształtowanie postaw 

obywatelskich i 

1.Kultywowanie tradycji – 

apele szkolne  

2.Udział w spektaklach, 

konkursach i 

cały rok 

 

 

 

Wychowawcy kl. 

1-3 
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patriotycznych. przedsięwzięciach o 

charakterze patriotycznym 

 

 

3. Apel z okazji 101 

rocznicy odzyskania 

niepodległości 

4. Apel z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 

 

5. Propagowanie 

właściwych wzorców 

zachowań poprzez 

pogadanki, konkursy, quizy 

- konkursy plastyczne, 

wystawy prac 

-Czytanie opowiadań i 

legend związanych z 

historią Polski 

- Doskonalenie znajomości 

hymnu Polski, pieśni 

patriotycznych 

- Zorganizowanie wystaw 

związanych z historią 

Polski i świętami 

narodowymi 

- Zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia; 

Prawa Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

kwiecień  

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

n-le języka 

polskiego, 

historii 

n-le języka 

polskiego, 

historii 

na-le świetlicy  

Profilaktyka 

uzależnień. 

1.Organizacja i udział w 

wycieczkach 

krajoznawczych  i 

zajęciach w ramach 

Zielonych Szkół  

2.Promocja  Zdrowego 

Stylu Życia poprzez udział 

w zajęciach, wystawach, 

konkursach, akcjach 

3.Udział w spektaklach, 

zajęciach, spotkaniach  o 

charakterze 

profilaktycznym 

4. Rozbudzenie 

zainteresowania dzieci 

własnym zdrowiem i 

rozwojem poprzez 

pogadanki, spotkania z 

pielęgniarką, 

- Ukazywanie szkodliwego 

wpływu nadmiaru 

korzystania z telewizji, 

cały rok Wychowawcy kl. 

1-6, nauczyciele 

świetlicy, 

Pedagodzy, 

Psycholog 
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Internetu, gier 

komputerowych i telefonu 

– scenki dramowe, 

prezentacje multimedialne, 

opowiadania, pogadanki 

 

 

 

Kształtowanie 

postawy 

zaangażowania w 

ochronę środowiska 

w skali lokalnej  i 

globalnej   

1.Udział w obchodach 

świąt związanych  ze 

środowiskiem:    Sprzątanie 

Świata,   Światowy 

Tydzień Praw Zwierząt,    

Święto Drzewa,  Światowy 

Dzień Ziemi   

2. Tydzień patrona szkoły 

Stanisława  Staszica   

 

 

3. Organizacja święta 

szkoły – Zielonych Dni 

Siódemki   

 

 

 

 

4. Organizacja Szkolnego  

Konkursu  na Najlepszego 

Ekologa i Najlepszą 

Ekoklasę   

5.Wirtualna adopcja 

zwierząt ze schroniska dla 

bezdomnych zwierząt – 

cały rok szkolny  

 

 

 

6. Zbiórki surowców 

wtórnych  

7. Zbiórka kasztanów i 

żołędzi  

 

 
8.Zbiórka darów dla 

schroniska dla bezdomnych 

zwierząt  

 

 

9.Współpraca  z 

organizacjami  i fundacjami   

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

kwiecień 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

październik 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

n-le biologii, 

geografii i 

kultury 

ekologicznej 

 

 

nauczyciele 

biologii i 

geografii,  

wychowawcy 

klas 1-6 

 

wychowawcy 

klas 

n-le biologii, 

geografii i 

kultury 

ekologicznej 

n-le kultury 

ekologicznej 

 
 
nauczyciele 

kultury 

ekologicznej,  

wychowawcy 

klas 
 
nauczyciele 

kultury 

ekologicznej 

nauczyciele 

kultury 

ekologicznej 
 

nauczyciele 

kultury 

ekologicznej, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

biologii,  

geografii  i 

kultury 

ekologicznej 
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Poznawanie 

dziedzictwa kultury 

narodowej 

postrzeganej w 

perspektywie kultury 

europejskiej 

 

Upamiętnienie 80. rocznicy 

wybuchu II wojny 

światowej i 75. rocznica 

wybuchu Powstania 

Warszawskiego (gazetka, 

gra planszowa ,konkurs 

recytatorski, przegląd 

pieśni patriotycznej) 

 

 

wrzesień - listopad  

 
n-le j. polskiego i 

historii 

 

Wspieranie rozwoju 

dziecka młodszego  

 na pierwszym i 

kolejnych etapach 

edukacyjnych: 

-pomoc w adaptacji 

do nowego 

środowiska,  

-kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

klasy ,  

-zapoznanie z 

obowiązującymi 

zasadami zachowań  

w szkole; 

-promowanie 

pozytywnych 

zachowań i postaw; 

-prezentacja 

osiągnięć. 

 

-godziny wychowawcze, 

-imprezy klasowe; 

-wycieczki; 

-konkursy; 

-przedstawienia; 

-wystawy. 

 

cały rok; 

wg potrzeb 
nauczyciele, 

wychowawcy,  

pedagodzy,  

wicedyrektorzy, 

pielęgniarka,  

inspektor BHP, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Wzmacnianie, 

promowanie  

i premiowanie 

właściwych postaw: 

-prezentowanie 

właściwych postaw 

(obywatelskich, 

patriotycznych) i 

wartości; 

-promocja dobrych 

działań i zachowań 

na rzecz innych  - 

rówieśników, osób 

niepełnosprawnych, 

osób starszych,  grup 

(klas), społeczności 

(szkoła, dzielnica, 

miasto), świata  

( ochrona 

środowiska, prawa 

człowieka i 

zwierząt); 

-godziny wychowawcze, 

-spotkania uczniów, 

nauczycieli i rodziców  

z pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielami 

instytucji wspierającymi 

proces wychowania oraz 

działającymi na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa 

dzieci, 

-zajęcia warsztatowe,  

-szkolenia, 

-konkursy, akcje, wystawy 

tematyczne, 

 

cały rok; 

wg potrzeb 
nauczyciele, 

wychowawcy,  

pedagodzy,  

wicedyrektorzy, 

pielęgniarka,  

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/4._Modszy_wiek_szkolny.pdf
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-podnoszenie 

poczucia własnej 

wartości. 
 
Wzmacnianie 

wychowawczej roli 

szkoły - kreowanie 

zdrowego, 

bezpiecznego i 

przyjaznego 

środowiska szkoły: 

-prowadzenie zajęć 

integrujących w 

klasach, w 

szczególności w 

klasach 

początkowych 

każdego etapu 

edukacyjnego; 

-upowszechnianie 

idei akceptacji 

różnorodności 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 

odmiennych 

kulturowo i 

językowo oraz idei 

bezpiecznej i 

efektywnej edukacji 

włączającej uczniów 

z 

niepełnosprawnością; 

-upowszechnianie 

programów 

edukacyjnych i 

działań 

alternatywnych do 

zachowań 

ryzykownych, z 

zakresu 

profilaktyki 

uzależnień, 

rozwijających 

umiejętności 

psychologiczne, 

prozdrowotne i 

społeczne uczniów;  

-upowszechnianie 

wiedzy nt. 

bezpieczeństwa w 

Internecie i 

odpowiedzialnego 

korzystania z 

-zajęcia warsztatowe,  

-szkolenia, 

-konkursy, akcje, wystawy 

tematyczne, 

-zajęcia pozalekcyjne,  

-przedstawienia 

profilaktyczne, 

-diagnoza zachowań – 

ankieta; 

-analiza dokumentów,  

-obserwacja; 

-wolontariat; 

-„Dzień Bezpiecznego 

Internetu” 

-konkurs „MISS & 

MISTER dobrego 

zachowania; 

uroczysty apel – 

indywidualne wyróżnienia 

 i puchar przechodni dla 

klasy; 

cały rok szkolny 
 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

pedagodzy,  

wicedyrektorzy, 

pielęgniarka,  

inspektor BHP, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 
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mediów 

społecznych; 

-aktywizacja 

samorządu 

uczniowskiego i 

innych form 

działalności 

uczniowskiej; 

promowanie 

wolontariatu; 

-doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli 

umożliwiających 

budowanie 

pozytywnych relacji 

z uczniami i ich 

rodzicami, w tym 

kompetencji z 

zakresu komunikacji 

interpersonalnej; 

-upowszechnianie 

programów 

edukacyjnych i 

szkoleń 

rozwijających 

kompetencje 

wychowawcze 

rodziców; 

tworzenie warunków 

do uspołeczniania 

szkoły i poszerzania 

współpracy ze 

środowiskiem 

lokalnym 
 

Wdrażanie uczniów 

do współpracy w 

grupie  

 

 

Udział w szkolnych i 

międzyszkolnych 

zawodach sportowych. 

-pogadanki 

 

cały rok szkolny 

 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Rozwijanie i 

podtrzymywanie 

tradycji 

pielgrzymowania do 

sanktuariów 

Pielgrzymka do Grodowca 

 

Pielgrzymka do Jakubowa 

wrzesień  

 

kwiecień 

 

 

 

zespół 

katechetów 

 Kultywowanie 

tradycji polskich 

świąt 

Jasełka 

Audycja radiowa o św. 

Mikołaju 

Konkurs o św. Mikołaju 

 

 

grudzień  

 

 

zespół 

katechetów 

 Podtrzymywanie 

pamięci o papieżu – 

Polaku Janie Pawle 

II i o św. Franciszku 

z Asyżu 

Apel o Janie Pawle II 

 

Audycja o św. Franciszku z 

Asyżu 

październik  

 

kwiecień  

 

zespół 

katechetów 
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Działalność 

opiekuńcza 

Wpojenie nawyków 

troski o zdrowie 

poprzez rozwijanie 

sprawności fizycznej 

w różnorodnych 

formach 

- pozalekcyjne zajęcia 

sportowe 

-różne formy lekcji 

wychowania fizycznego 

-szkolne, międzyszkolne 

zawody sportowe 

- pogadanki na temat 

higieny 

cały rok szkolny nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka 

szkolna 

Kreowanie 

zdrowego, 

bezpiecznego i 

przyjaznego 

środowiska szkoły: 

1.W odniesieniu do 

dziecka : 

-  zapewnienie 

bezpieczeństwa 

osobistego w szkole; 

-  ochrona zdrowia 

dziecka; 

-niesienie pierwszej 

pomocy; 

- zapewnienie 

realizacji obowiązku 

szkolnego; 

-roztaczanie opieki 

nad dzieckiem w 

czasie pracy 

zawodowej 

rodziców; 

organizowanie 

dzieciom czasu 

wolnego. 

2.W odniesieniu do 

rodziny dziecka 
-udzielanie 

materialnej pomocy 

rodzinie; 

- udzielanie pomocy 

w rozwiązywaniu 

trudności 

wychowawczych w 

rodzinie;     

-  podnoszenie 

kultury 

pedagogicznej 

rodziców; 

3.W odniesieniu do 

środowiska 

zamieszkania. 
-    inspirowanie 

urządzeń 

rekreacyjnych i 

kulturalno-

oświatowych w 

 

-spotkania uczniów, 

nauczycieli  

i rodziców z pedagogiem 

szkolnym, 

przedstawicielami 

instytucji działającymi na 

rzecz poprawy 

bezpieczeństwa dzieci, 

-spotkania z pielęgniarką; 

-zajęcia warsztatowe,  

-konkursy, wystawy 

tematyczne, 

-zajęcia pozalekcyjne,  

-spektakle profilaktyczne,   

-analiza dokumentów. 

 

 

 

początek roku 

szkolnego; 

cały rok; 

na bieżąco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

pedagodzy,  

wicedyrektorzy, 

pielęgniarka,  

inspektor BHP, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa. 
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rejonie szkoły; 

-  podnoszenie 

poziomu kultury 

pedagogicznej 

społeczności 

lokalnej; 

- zwalczanie 

negatywnych 

zjawisk, 

aspołecznych 

zachowań oraz 

wszelkiej patologii. 
Bezpieczeństwo 

dziecka w świetlicy 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

dzieci z klas 

pierwszych 

Zapoznanie z  regulaminem 

świetlicy i szkoły  

( bezpieczne spędzanie 

wolnego czasu w   

świetlicy i na boisku 

szkolnym) 

- Wyrabianie umiejętności  

reagowania w sytuacjach 

zagrożenia - małe formy 

teatralne 

- Przypomnienie zasad ruch 

drogowego - gry 

dydaktyczne, projekcje 

filmów, pogadanki 

 - Zaopiekuj się młodszym 

kolegą- aktywizowanie 

dzieci z klas starszych w 

opiece nad młodszymi  

-Zabawy integracyjne, 

turnieje sportowe 

 

cały rok szkolny nauczyciele 

świetlicy 


