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Cel główny: doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności oraz 

upowszechnienie koncepcji pracy szkoły  
 

 

Działania: 
W WYMIARZE FIZYCZNYM 

Działania Cele 

1. Udział w Projektach 

Programowych 

 Program Euronet, 

 Owoce i warzywa dla szkół 

  Mleko dla dzieci 

 

 

 

 uświadamianie szkodliwości zużytego 

sprzętu elektrycznego dla środowiska, 

 oszczędzanie energii,  

 uświadomienie prawidłowych nawyków 

żywnościowych 

 zapoznanie się ze znaczeniem mleka w 

organizmie człowieka 

 

2. Akcje edukacyjne  

 Sprzątanie świata 

• żywe lekcje przyrody – warsztaty 

edukacyjne 

 listy dla Ziemi 

 Choinka dla zwierząt 

 udział w konkursach o tematyce 

ekologicznej 

 zapoznawanie uczniów z 

regulaminami wyjazdów i 

wycieczek, 

 spotkania z pielęgniarką nt. 

higieny ciała  

 pogadanki na godzinach 

wychowawczych na temat 

profilaktyki uzależnień, 

 pogadanki na godzinach 

wychowawczych na temat zasad 

racjonalnego i skutecznego 

uczenia się, 

 pogadanki na godzinach 

wychowawczych na temat 

racjonalnego korzystania podczas 

przerw z nowinek technicznych – 

zwłaszcza telefonów 

komórkowych 

 

 Uświadomienie potrzeby utrzymania 

czystości środowiska naturalnego 

 Zwrócenie uwagi na zagadnienia związane 

z ochroną środowiska, 

 Promowanie ekologicznego stylu życia, 

upowszechnianie rozwiązań 

proekologicznych w gospodarstwie 

domowym, 

 Pogłębianie świadomości ekologicznej  

 Dokarmianie zwierząt zimą 

 Bezpieczeństwo podczas korzystania z 

urządzeń elektrycznych, 

 Uzmysłowienie konieczności dbania o 

własne zdrowie i bezpieczeństwo 

 Uświadomienie uczniom skutków karnych 

w razie rozpowszechniania materiałów 

dotyczących nauczycieli i uczniów 

mających na celu naruszanie dóbr 

osobistych, słownie lub używając 

nowoczesnych środków gromadzenia i 

przekazywania danych.  

 

 

3. Udział w imprezach 

sportowych oraz rekreacyjnych 

organizowanych na terenie 

szkoły i  w środowisku 

lokalnym 

 Propagowanie zasady „W zdrowym ciele 

zdrowy duch” 

 Zdrowa rywalizacja fair play 

 Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego 

stylu życia oraz kształtowanie zachowań 



3 

 

 Dzień sportu 

 Miniolimpiada 

 Piknik 

 Rajdy turystyczne 

 wycieczki turystyczno-

krajoznawcze 

sprzyjających bezpieczeństwu 

 

 

 

WNIOSKI: 

 

1. Zwrócić  uwagę na kulturalne spożywanie posiłków w jadalni szkolnej 

2. Utrwalać uczniom potrzebę unikania nadmiernego hałasu podczas przerw 

międzylekcyjnych oraz w świetlicy. 

3. Utrwalać uczniom umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i 

życiu. 

4. Przypominać uczniom oraz utrwalać zasady kulturalnego korzystania z toalet oraz 

dbania o higienę mycia rąk. 

 

WYMIAR SPOŁECZNY 

Działania Cele 

1. Udział w projektach:  

„Postawmy na edukację w 

Gminie Wilkowice” 

„Wiarygodna szkoła” 

 Poznanie historii, kultury  

i literatury naszego regionu  

 Promocja szkoły 

 Prawidłowe funkcjonowanie w grupie 

 Realizowanie wspólnych przedsięwzięć 

 Promowanie wartości patriotycznych, 

szacunku do symboli narodowych i 

tradycji własnego narodu oraz regionu 

 

2. Wycieczki dydaktyczno-

turystyczne 
 Poznanie architektury i środowiska 

przyrodniczego Karkonoszy 

 Poznanie zabytków etnograficznych 

regionu Karkonoszy 

 Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce.  

 Poznanie sposobów tradycyjnego 

wypiekania chleba, pracy pszczelarza na 

warsztatach w Górkach Małych, 

zwiedzanie skansenu 

 Moja mała ojczyzna – poznawanie 

zabytków w Mesznej, ginące zawody - 

wizyta w kuźni 

 Wzbogacanie wiedzy o życiu zwierząt w 

Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu 

 Gromadzenie wiedzy o patronie szkoły – 

wycieczka Szlakiem Różańcowym 

 Utrwalenie wiedzy o historii i zabytkach 
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naszego regionu 

 Z kulturą na co dzień – wyjazdy do teatru 

Banialuka w Bielsku-Białej 

 Żywa lekcja historii – Potop szwedzki 

 Warsztaty polonistyczne – Liryka, epika, 

dramat 

 

3. Udział w konkursach 

międzynarodowych, 

ogólnopolskich, wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych, 

szkolnych o charakterze 

edukacyjnym, sportowym, 

artystycznym 

 Rozwijanie uzdolnień artystycznych 

dzieci.  

 Poznanie cech charakterystycznych 

krajobrazu naszego regionu. 

 Poszerzanie wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów. 

 Rozwijanie sprawności fizycznej 

 

4. Uroczyste apele i inscenizacje z 

okazji świąt narodowych, 

religijnych oraz uroczystości 

szkolnych 

 Uczczenie świąt państwowych i 

religijnych 

 Kształtowanie świadomości 

przynależności do grupy szkolnej i 

klasowej 

5. Zapoznanie na godzinach 

wychowawczych z dokumentami 

szkoły określającymi prawa i 

obowiązki uczniów 

 Kształtowanie prawidłowej postawy 

wobec swoich praw i obowiązków. 

 

WNIOSKI: 

1. Popularyzować  informacje o zabytkach w Mesznej, ludziach zasłużonych dla regionu. 

2. Utrzymanie wysokich wyników sprawdzianu szóstoklasisty. 

3. Systematyczne zapoznawanie rodziców z analizą wyników sprawdzianu 

szóstoklasistów i testów kompetencji trzecioklasistów. 

4. Uświadamiać rodzicom, że wyniki edukacyjne dzieci w dużej mierze zależą od 

systematycznej pracy z dzieckiem w domu. 

 

WYMIAR PSYCHICZNY I DUCHOWY 

Działania Cele 

1. Udział w projekcie Unijnym: 

„Postawmy na edukację w 

Gminie Wilkowice” 

 Rozwijanie różnorodnych zainteresowań 

uczniów 

 Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na 

żywe słowo, 

 Uwrażliwienie na sztukę, 

 Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez 

dostarczanie wzorów pięknej mowy 

polskiej 

 Promocja folkloru 

 Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów 
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2. Udział w akcjach:  

Góra Grosza, 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Sprzedaż świeczek wielkanocnych, 

Świąteczna Paczka, 

Książki moich marzeń, 
Tydzień czytania dzieciom, 

Święto książki 

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka 

 Materialne wspieranie potrzebujących 

 Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci 

3. Udział w projekcie „Szkoła 

dobrego wychowania” 

Udział w akcji – „Dzień 

życzliwości”  

 

 Kształtowanie postawy  kulturalnego 

zachowania się w szkole na przerwach i 

podczas lekcji, 

 Wzbudzanie refleksji nad swoimi wadami 

i zaletami 

 Kształtowanie postawy empatycznego 

zachowania 

 Kształtowanie szacunku dla siebie i 

innych 

 Dbanie o swój wizerunek 

 

WNIOSKI: 

1. Nasilić oddziaływania zmierzające do podniesienia kultury osobistej uczniów i dbania 

o swój wizerunek. 

2. Podjąć kroki zmierzające do podniesienia wśród uczniów wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka.  

 

 

 

 


