II WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
CELE
II.1
Kształtowanie
przyjaznego klimatu
w szkole, budowanie
prawidłowych
relacji
rówieśniczych oraz
relacji uczniów
i nauczycieli

ZADANIA
1.Uświadamianie uczniom znaczenia
nauki szkolnej, zdobywania nowych
umiejętności i wykształcenia w życiu
człowieka.
2.Wdrażanie
uczniów
do
samodzielności,
systematyczności
i obowiązkowości oraz okazywania
szacunku dla pracy własnej i innych.
2.1. Ogłoszenie wyników nauczania
i frekwencji za I półrocze i na
zakończenie roku szkolnego
3.Rozwijanie świadomości uczniów
w zakresie
znaczenia
pożądanych
społecznie zachowań i przestrzegania
norm społecznych.
3.1. Ambasador Kulturalnego Języka Konkurs

3.2. Pomocna Dłoń - Konkurs
4.Kształtowanie postawy akceptacji
i tolerancji wobec innych.
4.1.Obchody Światowego Dnia Zespołu
Downa
4.2.Obchody
Światowego
Świadomości Autyzmu

Dnia

TERMINY

OPOWIEDZIALNI I
WSPÓŁODPOWIEDZIALNI

DOTYCZY
UCZNIÓW

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

I 2017 r.
i VI 2017 r.

Dyrekcja ZSS, SU ZSS,
wychowawcy klas, nauczyciele
przedmiotu

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie ZSS z lekką,
umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością
intelektualną,
uczęszczający do szkoły
uczniowie ZSS z lekką,
umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością
intelektualną,
uczęszczający do szkoły

X 2016 r. –
I 2017 r.

M. Adamczyk
wychowawcy klas

I – VI 2017 r.

M. Adamczyk, P. Górska
wychowawcy klas

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

K. Żychlińska,
M. Adamczyk, A. Gawin, L. Krysiak
L. Krysiak,
M. Adamczyk, M. Burczyk, A. Gawin,
K. Żychlińska

uczniowie SP, rodzice
i opiekunowie

21 III 2017 r.
2 IV 2017 r.

UWAGI

uczniowie SP, rodzice
i opiekunowie
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II.2
Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze
społecznej –
kształtowanie
postawy otwartości
w życiu społecznym,
opartej na
umiejętności
samodzielnej analizy
wzorów i norm
społecznych oraz
ćwiczeniu
umiejętności
wypełniania ról
społecznych, w tym
wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz
nauczycielami
i wychowawcami

1.Motywowanie
uczniów
do
pożądanych społecznie zachowań w
szkole, w innych miejscach i sytuacjach,
wobec dorosłych i kolegów.
1.1. Obowiązki ucznia – akcja
2.Motywowanie
do
ograniczania
zachowań
z
obszaru
zagrożeń
i zachowań
nieakceptowanych
społecznie na terenie szkoły poprzez
obecność monitoringu wizyjnego w
szkole oraz analizę jego zapisów.
3.Zachęcanie uczniów do wspólnego
dbania o mienie szkoły. Rozwijanie
odpowiedzialności za dobro wspólne.
3.1.Ograniczenie zjawiska dewastacji
mienia szkolnego i występowania
zachowań niszczycielskich na terenie
szkoły poprzez obecność monitoringu
wizyjnego i analizę jego zapisów.
4. Kształtowanie postaw opiekuńczych
i gotowości do pomocy koleżeńskiej,
szczególnie
wobec
młodszych
i niepełnosprawnych rówieśników, oraz
w stosunku do osób starszych.
5.Kształtowanie postaw altruistycznych.,
rozwijanie i wspieranie działalności
woluntarystycznej.
5.1.Udział społeczności szkolnej w akcji
„Góra Grosza”.
5.2.Zbiórka żywności
„Podziel się posiłkiem”

pod

hasłem

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

X – XI 2016 r.

D. Kroplewska,
M. Adamczyk, D. Narloch,
wychowawcy klas i zespołów

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

Dyrekcja ZSS,
wychowawcy klas i zespołów, pedagog

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wychowawcy klas i zespołów
wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

Dyrekcja ZSS,
wychowawcy, pedagog

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

XI-XII 2016 r.

23-24 IX 2016 r.

SU ZSS
D. Kroplewska (SP),
M. Janikowska (G),
wychowawcy klas i zespołów
Chojnicki Bank Żywności
Dyrekcja ZSS, Carrefour,
wolontariusze – nauczyciele i pracownicy

wszyscy uczniowie ZSS

chętni nauczyciele
i uczniowie ZSS
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II.2
Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze
społecznej –
kształtowanie
postawy otwartości
w życiu społecznym,
opartej na
umiejętności
samodzielnej analizy
wzorów i norm
społecznych oraz
ćwiczeniu
umiejętności
wypełniania ról
społecznych, w tym
wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz
nauczycielami
i wychowawcami

6.Integrowanie społeczności szkolnej
poprzez stwarzanie uczniom możliwości
aktywnego
udziału
w
apelach
i uroczystościach szkolnych, zabawach
i imprezach, kibicowanie w trakcie
zawodów sportowych lub konkursów.
(szczegóły w terminarzu imprez
szkolnych).
6.1.Uroczyste
rozpoczęcie
roku
szkolnego 2016/2017
6.2.Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
6.3. Pasowanie na ucznia
6.4. Otrzęsiny uczniów kl. I gimnazjum

1 IX 2016 r.
13 X 2016 r.
XI 2016 r.
XI 2016 r.

6.5.Imprezy andrzejkowe w klasach
zespołach
6.6.Mikołajki szkolne i imprezy
towarzyszące
–
przedstawienia,
konkursy
6.7. Spotkanie mikołajkowe dla uczniów
nauczanych indywidualnie
6.8.Spotkania wigilijne w klasach
i zespołach
6.9. Bale i dyskoteki karnawałowe

XI 2016 r.
XII 2016 r.

XII 2016 r.

XII 2016 r.
I 2017 r.
16 – 21 I
2017 r.

6.10. Zimowisko

6.11.Święto
Muzyki
2017
Integracyjny Konkurs Piosenki

cały rok

–

V 2017 r.

wszyscy nauczyciele

Dyrekcja ZSS
wychowawcy klas, n-le przedmiotu
SU Gimnazjum
E. Wąchała, T. Klaman, B. Szopinska
J. Szopińska
B. Klóskowska, B. Szopińska,
M. Janikowska
wychowawcy klas i zespołów
Dyrekcja ZSS, wychowawcy klas,
E. Wąchała, T. Klaman, kółko
teatralne
Stowarzyszenie „Razem”,
Dyrekcja ZSS, A. Kawalec,
nauczyciele realizujący nauczanie
indywidualne i indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze
wychowawcy klas i zespołów,
nauczyciele religii
wychowawcy klas i zespołów
Dyrekcja ZSS, D. Narloch,
M. Adamczyk, A. Gawin, A. KabelakGrodziska, A. Kawalec, A. Kostrzewska,
P. Rutkowski, K. Sydoryk, B. Szopinska,
J. Szopińska
Stowarzyszenie „Razem”
T. Klaman, E.Wąchała,
A. Gawin, A. Kabelak-Grodziska,
A. Kawalec, P. Górska, K. Sydoryk,
B. Szopinska

wszyscy uczniowie ZSS

wszyscy uczniowie ZSS
wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie klasy I SP
uczniowie Gimnazjum
wszyscy uczniowie ZSS
wszyscy uczniowie ZSS

uczniowie ZSS nauczani
indywidualnie,
ich rodzice i opiekunowie
wszyscy uczniowie ZSS
wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie ZSS
zakwalifikowani do
udziału w zimowisku

wszyscy uczniowie ZSS
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II.2
Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze
społecznej –
kształtowanie
postawy otwartości
w życiu społecznym,
opartej na
umiejętności
samodzielnej analizy
wzorów i norm
społecznych oraz
ćwiczeniu
umiejętności
wypełniania ról
społecznych, w tym
wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz
nauczycielami
i wychowawcami

1 VI 2017 r.

nauczyciele wychowania fizycznego
i gimnastyki korekcyjnej, wychowawcy
klas, nauczyciele przedmiotu
Dyrekcja ZSS, Rada Rodziców

wszyscy uczniowie ZSS

6.13.Dzień Dziecka dla uczniów
nauczanych indywidualnie

VI 2017 r.

A. Czarnowska,
nauczyciele realizujący nauczanie
indywidualne i indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze
(M. Burczyk, A. Gawin, A. Gierszewska,
S. Janikowski, A. Kabelak-Grodziska,
A. Kawalec, A. Kostrzewska, M. Knyba,
M. Krawczyk, A. Lepak, K. Sydoryk)

uczniowie ZSS nauczani
indywidualnie i ich
rodzice

6.14.Pożegnanie absolwentów kl. VI SP,
kl. III Gimnazjum i PdP

VI 2017 r.

6.12. Dzień Dziecka (zajęcia sportoworekreacyjne)

6.15.Uroczyste
szkolnego.

zakończenie

roku

7. Kształtowanie pożądanych społecznie
postaw i zachowań wobec rówieśników,
dorosłych i rodziców poprzez włączanie
rodziców w życie klasy i szkoły (pikniki
rodzinno-klasowe, zapraszanie rodziców
na uroczystości szkolne i klasowe,
wspólne
organizowanie
tych
uroczystości, pomoc w organizacji
wycieczek, festyny szkolne).
8. Wdrażanie do pożądanych społecznie
zachowań w miejscach publicznych
(wycieczki, filmy, pogadanki, scenki,
teatrzyki, ocena sytuacji).
9. Przygotowanie uczniów klasy VI
szkoły podstawowej i klasy III
gimnazjum do przejścia na nowy etap
edukacyjny

23 VI 2017 r.

wychowawcy klas, rodzice uczniów,
dyrekcja ZSS, nauczyciele przedmiotowi
zaproszeni do pomocy, rodzice
Dyrekcja ZSS
wychowawcy klas, nauczyciele
przedmiotu

uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum
wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

nauczyciele wychowawcy, nauczyciele
przedmiotu
D. Narloch, M. Adamczyk

uczniowie klasy VI SP,
kl. III Gimnazjum
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II.3
Wzmacnianie wśród
uczniów więzi ze
szkołą oraz
społecznością
lokalną,
kształtowanie
postaw
obywatelskich
i patriotycznych

1. Chojnice – moje miasto.
1.1.Organizowanie wycieczek do miejsc
i obiektów użyteczności publicznej,
zakładów pracy. Poznawanie pracy
mieszkańców
Chojnic
i
ich
zaangażowania w życie i rozwój miasta.
1.1.1. Dzień Kolejarza – wycieczka na
stację kolejową.
1.1.2. Chojnice – nasze miasto. Quiz
i konkurs plastyczny.
1.2.Odwiedzanie
miejsc
pamięci
narodowej.
1.3.Inspirowanie zainteresowań uczniów
historią, kulturą i zabytkami Chojnic.
2. Kaszuby – nasz region
2.1.Organizowanie
wycieczek
do
wybranych przez klasę i wychowawcę
miejscowości regionu z nastawieniem na
ich poznanie.
2.1.1. Wycieczka historyczna po okolicy
2.2.Gromadzenie mat. dotyczących
zabytków, kultury, osób i wydarzeń o
zasadniczym znaczeniu dla naszego
regionu oraz piękna przyrody Kaszub.
2.3. Warsztaty w Muzeum HistorycznoEtnograficznym w Chojnicach –
Tradycje wielkanocne na Kaszubach.
3. Polska – nasz kraj
3.1.Utrwalanie wiedzy i gromadzenie
materiałów
na
temat
symboli
narodowych,
świąt
państwowych,
polskich obrzędów i zwyczajów.
3.2.Organizowanie wycieczek szkolnych
do wybranych miejscowości w kraju
z nastawieniem na ich poznanie
(zabytki, kultura, przyroda) oraz do
miejsc pamięci narodowej.

cały rok

25 XI 2016 r.
II 2017 r.

wychowawcy klas, nauczyciele
przedmiotu, opiekunowie organizacji
szkolnych, kół zainteresowań itp.
R. Wegner,
wychowawcy ZET SP
D. Kroplewska,
M. Burczyk, L. Kożuch

wszyscy uczniowie ZSS

uczniowie ZET SP
uczniowie SP

cały rok

wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

nauczyciele historii, j. polskiego,
geografii, plastyki, biblioteka szkolna
inni nauczyciele przedmiotu

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wychowawcy klas

wszyscy uczniowie ZSS

V 2017 r.

M. Myszka, E . Figura

uczniowie Gimnazjum

cały rok

biblioteka szkolna

wszyscy uczniowie ZSS

IV 2017 r.

D. Kroplewska,
M. Burczyk, L. Kożuch, L. LonczakMęcikalska

uczniowie SP

cały rok

wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS
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II.3
Wzmacnianie wśród
uczniów więzi ze
szkołą oraz
społecznością
lokalną,
kształtowanie
postaw
obywatelskich
i patriotycznych

II.4
Ukazywanie
wartości rodziny w
życiu osobistym
człowieka,
kształtowanie
hierarchii systemu
wartości

II.5
Przygotowanie
uczniów do
zrozumienia i
akceptacji zmian
okresu dojrzewania

3.2.1. Szkolna wycieczka historyczna
3.3. Rozwijanie postaw patriotycznych
i obywatelskich poprzez organizowanie
szkolnych
imprez
o
tematyce
historycznej, narodowej i krajoznawczej
3.3. 1.
Szkolny
konkurs
wiedzy
o Henryku Sienkiewiczu
3.3.2. Szkolny konkurs „Co wiem
o Polsce?”
3.3.3. Konkurs wiedzy o parkach
narodowych – symbole parków
1. Dostarczanie informacji rodzicom na
temat zajęć „Wychowanie do życia w
rodzinie”
2. Objęcie zajęciami „Wychowanie do
życia w rodzinie” uczniów klas V/VI SP
i uczniów Gimnazjum
3. Wzmacnianie prawidłowych relacji
dziecka z rodziną
3.1. „Kocham Babcię i Dziadka”.
Konkurs plastyczny i literacki.
3.2. Dzień Matki – akademia i spotkania
w klasach
1. Współpraca z rodzicami w
przygotowaniu uczniów do okresu
dojrzewania i pozytywnego przyjęcia
jego
przejawów
fizycznych
i psychicznych.
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju
emocjonalnego i społecznego, w tym
koleżeństwa i przyjaźni.
3. Rozmowy na temat gotowości
fizycznej i psychicznej do podjęcia
współżycia
seksualnego
oraz
konsekwencji takiej decyzji.

X 2016 r.

M. Myszka, E. Figura

uczniowie Gimnazjum

cały rok

wychowawcy klas
wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

15 XI 2016 r.

M. Myszka, B. Leszczyńska

uczniowie klasy VI SP
i uczniowie Gimnazjum

9 XI 2016 r.
23 V 2017 r.

D. Kroplewska,
M. Burczyk
A. Kabelak-Grodziska, L. Krysiak,
wychowawcy klas

na pierwszym
zebraniu z
rodzicami

Dyrekcja ZSS,
B. Kiedrowska

cały rok

B. Kiedrowska

cały rok
I 2017 r.
26 V 2017 r.

wychowawcy, D. Narloch,
M. Adamczyk
wszyscy nauczyciele
A. Czaplewska, D. Kroplewska
M. Burczyk, P. Górska
D. Kroplewska, T. Klaman, E. Wąchała
wychowawcy klas

uczniowie SP
uczniowie ZET
Gimnazjum
uczniowie klasy V i VI
SP oraz uczniowie
Gimnazjum
uczniowie klasy V i VI
SP oraz uczniowie
Gimnazjum
wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie SP
uczniowie SP

cały rok

wychowawcy klas,
pielęgniarka szkolna, pedagog,
psycholog
nauczyciele religii

uczniowie starszych klas
SP, uczniowie
Gimnazjum i PdP

cały rok

wychowawcy klas
pedagog, psycholog
wszyscy nauczyciele

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

H. Kubiak,
B. Kiedrowska

klasy V, VI SP
oraz gimnazjalne
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II.6
Współpraca
z rodzicami lub
opiekunami uczniów
i wychowanków

1.Współpraca z Radą Rodziców.
Integrowanie wychowawczych działań
szkoły i rodziny.
2.Dostarczanie rodzicom informacji
dotyczących wymagań edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów, WZO,
organizacji egzaminów, realizowanych
programów,
planów
i
zajęć
wychowawczych.
2.1.Ogłoszenie wyników nauczania
i frekwencji – zebranie ogólnoszkolne
z rodzicami.
2.2. Rozstrzygnięcie
szkolnego
konkursu na najwyższą frekwencję.
3.Współpraca z rodzicami celem
wygaszania zachowań z obszaru
zagrożeń i zachowań nieakceptowanych
społecznie
poprzez
obecność
monitoringu wizyjnego w szkole oraz
analizę jego zapisów.
4. Poszerzenie wiedzy rodziców lub
opiekunów na temat prawidłowości
rozwoju
i
zaburzeń
zdrowia
psychicznego
dzieci
i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów
używania
środków
odurzających,
substancji psychotropowych, środków
zastępczych,
nowych
substancji
psychoaktywnych.

cały rok

Dyrekcja ZSS,
pedagog, wychowawcy, Rada Rodziców

rodzice i opiekunowie
uczniów ZSS

IX 2016 r.i cały
rok

wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotów

rodzice i opiekunowie
uczniów ZSS

I i VI 2017 r.

Dyrekcja ZSS,
SU

wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotu
rodzice

VI 2017 r.

D. Narloch,
wychowawcy klas

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

Dyrekcja ZSS
wychowawcy, D. Narloch, M. Adamczyk

rodzice i opiekunowie
uczniów ZSS

cały rok

M. Adamczyk, D. Narloch, H. Kubiak,
wychowawcy klas i zespołów

rodzice i opiekunowie
uczniów ZSS,
nauczyciele ZSS
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II. 7. Prowadzenie
działań z zakresu
promocji zdrowia
oraz wspomaganie
uczniów w zdobyciu
wiedzy
i umiejętności
pozwalających na
prowadzenie
zdrowego stylu życia
i podejmowania
zachowań
prozdrowotnych;
kształtowanie
postaw
sprzyjających
wzmacnianiu
zdrowia własnego
i innych ludzi.

1.Rozwijanie
i
wzmacnianie
umiejętności
psychologicznych
i społecznych uczniów.
2.Kształtowanie u uczniów umiejętności
życiowych,
w
szczególności
samokontroli, radzenia sobie ze stresem,
rozpoznawania i wyrażania własnych
emocji.

cały rok

wychowawcy klas i zespołów,
pedagog, psycholog

wszyscy uczniowie ZSS

cały rok

wychowawcy klas i zespołów,
D. Narloch, M. Adamczyk, H. Kubiak

wszyscy uczniowie ZSS

2.1. Zgaduj – zgadula o zdrowiu

II 2017 r.

2.2. Jak dbam o higienę?
3. Kształtowanie krytycznego myślenia
i wspomaganie
uczniów
w konstruktywnym podejmowaniu
decyzji
w
sytuacjach
trudnych,
zagrażających
prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu.

V 2017 r.

3.1. Akcja pod hasłem „Bezpieczna
droga do i ze szkoły”.
4.Prowadzenie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia kompetencji nauczycieli
wychowawców
w
zakresie
rozpoznawania wczesnych objawów
używania środków i substancji oraz
podejmowania szkolnej interwencji
profilaktycznej.
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki
używania środków i substancji, norm
rozwojowych i zaburzeń zdrowia
psychicznego wieku rozwojowego.

E. Górska-Gąsiorowska,
A. Kabelak-Grodziska,
wychowawcy ZET
H. Kubiak, M. Żukowska, P. Górska

uczniowie ZET
Gimnazjum
uczniowie Gimnazjum

cały rok

wychowawcy klas i zespołów,
D. Narloch, M. Adamczyk, H. Kubiak

wszyscy uczniowie ZSS

IX/X 2016 r.

Dyrekcja ZSS, L. Mucha,
KPP w Chojnicach, wychowawcy klas,
SU SP, D. Kroplewska, J. Szopińska

uczniowie SP

według potrzeb

Dyrekcja ZSS,
D. Narloch, M. Adamczyk, H. Kubiak

wszyscy nauczyciele ZSS

według potrzeb

Dyrekcja ZSS,
D. Narloch, M. Adamczyk, H. Kubiak

wszyscy nauczyciele ZSS
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II.8. Wspomaganie
ucznia w jego
rozwoju
ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze
aksjologicznej –
zdobyciu
konstruktywnego
i stabilnego systemu
wartości (w tym
docenienie
znaczenia zdrowia
oraz poczucia sensu
istnienia

1.Konkurs
plastyczny
Ewangelii św. Marka”.

„Jezus

w

2. Quiz bożonarodzeniowy.

XII 2016 r.

3. Klasowe spotkania wigilijne.

XII 2016r.

4. „Znamy kolędy” - konkurs.

XII 2016 r.

5. Jasełka.

XII 2016 r.

6.Konkurs na
wielkanocne.

najładniejsze

jajko

III 2017 r.

7. Quiz wielkanocny.

IV 2017 r.

8. Przedstawienie „ Wielkanoc”.

IV 2017 r.

9. Kiermasz ozdób świątecznych –
bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
II.9.
Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowanym na
zbudowanie
równowagi
i harmonii
psychicznej,
ukształtowanie
postaw
sprzyjających
wzmacnianiu

XII 2016r.

1. Praca na terenie szkoły, uprawa roślin
doniczkowych, pielęgnowanie roślin
przed szkołą w ogrodzie.
2. Opieka nad ptakami, wykonanie
karmników,
zbieranie
karmy,
dokarmianie zimą.
3. Sprzątanie Świata – Polska 2016.
Akcja pod hasłem „Podaj dalej – drugie
życia odpadów”.
4. Dzień chłopaka
sprawnościowy.

–

konkurs

XII 2016 r.
IV 2017 r.
cały rok

jesień/zima

6-18 IX 2016 r.

30 IX 2016 r.

A. Ortmann, K. Derduń,
D. Narloch
PdP – B. Kanabaja
H. Łepek, I. Marciniak, B. Szopinska
ZET G – B. Kiedrowska
wychowawcy klas i zespołów
D. Kroplewska
E. Wąchała, T. Klaman
A.Czarnowska, B.Leszczyńska
Kółko teatralne
B. Kanabaja
PdP – H. Łepek SP – D. Kroplewska
M. Burczyk, L. Kożuch, L. LonczakMęcikalska,
A. Czarnowska, B. Leszczyńska
Kółko teatralne
L. Mucha
n-le realizujący przedmiot PdP,
n-le przyrody i biologii,
wychowawcy klas
nauczyciele techniki
nauczyciele przyrody
wychowawcy klas
Dyrekcja ZSS, M. Sobczak – LOP
nauczyciele wraz z uczniami ZSS
Pomorski Zespół Parków
Krajobrazowych – Zaborski PK
D. Kroplewska,
M. Burczyk, L. Lonczak-Męcikalska

uczniowie SP
uczniowie ZET
Gimnazjum i PdP
wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie SP
wszyscy uczniowie ZSS
uczniowie PdP
uczniowie PdP i SP
wszyscy uczniowie ZSS
wszyscy uczniowie ZSS,
rodzice i opiekunowie,
pracownicy szkoły
wszyscy uczniowie ZSS
uczniów starszych klas
SP i gimnazjalnych

wszyscy uczniowie ZSS

uczniowie SP
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zdrowia własnego
i innych ludzi,
kształtowanie
środowiska
sprzyjającego
rozwojowi zdrowia,
osiągnięcie
właściwego stosunku
do świata, poczucia
siły, chęci do życia
i witalności
II.10.
Wspomaganie
uczniów w osiąganiu
pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej –
ukierunkowane na
zdobycie przez
uczniów wiedzy
i umiejętności
pozwalających na
prowadzenie
zdrowego stylu życia
i podejmowanie
zachowań
prozdrowotnych
II.11.
Przygotowanie
uczniów do
konkursów.
II.12.
Działania
profilaktyczne
szkoły.

5. Dzień drzewa.

10 X 2016 r.

K. Żychlińska,
K. Gólska, L. Lonczak-Męcikalska,
R. Wegner
D. Kroplewska
A. Czaplewska, P. Górska
A. Gawin,
M. Burczyk, L. Krysiak, K. Żychlińska

uczniowie SP
uczniowie kl. I-III SP i
ZET SP

6.Dzień kobiet - konkurs sprawnościowy

III 2017 r.

7. Eko – zabawka, konkurs plastycznotechniczny.

IV 2017 r.

8. Majówka.

V 2017 r.

wychowawcy PdP

uczniowie PdP

1.Pięćdziesiąty
Zlot
Drużyn
Nieprzetartego Szlaku w Funce.

19-24 IX 2016 r.

Dyrekcja ZSS,
M. Burczyk, A. Czaplewska,
D. Kroplewska

uczniowie SP

2. Zorganizowanie w czasie ferii
zimowych
zajęć
rekreacyjnoprofilaktycznych – Zimowisko.

16 I-21 I.2017 r.

nauczyciele deklarujący prowadzenie
zajęć w czasie zimowiska

cały rok

T. Biesek,
M. Burczyk, A. Gawin, A. Kostrzewska

cały rok

nauczyciele wychowania fizycznego

wszyscy uczniowie ZSS

III 2017 r.

G. Poznań,
M. Żukowska, M. Sobczak,
B. Klóskowska, A. Kostrzewska

wszyscy uczniowie ZSS

1.Organizowanie
zajęć
przygotowujących do udziału w
konkursach przedmiotowych.

cały rok

nauczyciele poszczególnych
przedmiotów

wszyscy
uczniowie ZSS

1.Realizacja
zadań
z planu profilaktyki.

cały rok

wg harmonogramu
na rok szk. 2016/2017 r.

wszystkich uczniów ZSS

3. Terapia wodna.
4.Udział
uczniów
sportowych.
5.Konkurs
sprawnościowy.

w

zawodach

logopedyczno-

wynikających

uczniowie ZET SP

uczniowie
zakwalifikowani
do udziału w zimowisku
uczniowie
zakwalifikowani
do udziału w zajęciach
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