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PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Cele – zadania szkoły Formy realizacji Odpowiedzialni 
1. Wdrażanie uczniów 

do 
odpowiedzialności, 

obowiązkowości  
i samorządności. 

 omówienie praw i obowiązków dziecka, ucznia, człowieka (Konwencja o Prawach 
Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Statut Szkoły) 

 kształtowanie postaw obywatelskich – zaangażowanie i udział uczniów  
w wyborach samorządów klasowych, Samorządu Uczniowskiego 

 koordynowanie działań ogólnoszkolnych, lokalnych przez Samorząd Uczniowski 

 działania samorządów klasowych – przydział czynności, współtworzenie wydarzeń, 
imprez wewnątrzklasowych, samopomoc koleżeńska, dyżury w klasie i jej 
dekoracja, 

 aktywizowanie uczniów w zakresie dbałości o otoczenie szkoły  
i jej wystrój, opieki nad roślinami, zwierzętami, ogródkiem dydaktycznym, 
poszanowanie mienia wspólnego 

 uczenie zasad demokracji przez stosowanie zasad aktywnego nauczania  

 udział i współdziałanie w ramach organizacji uroczystości szkolnych i klasowych 

 wypracowanie wewnątrzklasowych kodeksów postępowania 

  motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych  
oraz do właściwego zachowania (nagradzanie na apelach szkolnych za postępy  
w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach sportowych) 

 kształcenie zawodowe – pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich predyspozycji, 
zdolności, umiejętności oraz określeniu dalszej drogi edukacji czy wyboru zawodu 

 wspieranie uczniów w organizacji efektywnego procesu uczenia się 

 rozbudzanie kreatywności i pomysłowości poprzez uczenie technik kreatywnego 
myślenia 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego, 
uczniowie, rodzice  
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 motywowanie uczniów do podejmowania działań wolontaryjnych, udziału  
w akcjach charytatywnych, angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły  
i innych podmiotów 

 kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, opanowywania 
emocji, radzenia sobie z zagrożeniem 

 wskazywanie konsekwencji niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań 

 rozwijanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania 
(zajęcia aktywizujące) 

 kształtowanie wartości ważnych w życiu człowieka, takich jak: szacunek, 
uczciwość, zrozumienie, empatia, asertywność, poczucie własnej godności  
i tolerancja 
 

2. Integracja 
społeczności 
uczniowskiej. 

 zapoznanie uczniów klas pierwszych i nowych uczniów ze społecznością szkolną 

 ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

 pasowanie na „świetliczaka” 

 przypomnienie uczniom o obowiązku noszenia stroju uczniowskiego zgodnego  
z wymogami zapisanymi w Statucie Szkoły 

 udział uczniów w uroczystościach, inscenizacjach i imprezach klasowych, 
szkolnych, lokalnych, ich współtworzenie  

 prowadzenie zajęć w ramach świetlicy szkolnej 

 kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych 

 kształtowanie umiejętności współpracy i współorganizacji projektów oraz akcji 
uczniowskich 

 organizacja szkolnej pomocy koleżeńskiej, pomoc uczniom słabszym 

 pomoc koleżeńska i wsparcie uczniów obcokrajowców w integracji  
ze społecznością szkolną  

 doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 
w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej 

 zajęcia, gry i zabawy integracyjne w klasach, w miarę możliwości wyjścia  

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego, 
uczniowie, harcerze, 
rodzice  
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i wycieczki klasowe, szkolne 

 współpraca uczniów przy organizacji „dni otwartych szkoły” oraz promocji szkoły  
w środowisku lokalnym poprzez czynne włączanie się w akcje promocyjne czy 
przygotowanie materiałów dokumentujących działalność szkoły 

 udział w „Szkolnym Dniu Sportu” 

 udział w czerwcowym i wrześniowym „Siódemkowym śniadaniu integracyjnym” 

 uczestnictwo w działaniach ZHR „Czarna 13”, szkolnego koła PTTK, przejazdach  
i wycieczkach rowerowych w ramach programu STARS 
 

3. Kształtowanie 
postawy szacunku dla 

tradycji szkoły. 

 poznanie historii szkoły oraz zapoznanie uczniów z jej zwyczajami i tradycjami 

 kształtowanie postawy szacunku dla sztandaru szkoły (zwłaszcza podczas 
uroczystości i apeli szkolnych, przekazania sztandaru przez absolwentów uczniom 
młodszym)  

 pasowanie uczniów klasy pierwszej 

 współpraca z patronem szkoły – Wojskiem Polskim 

 fotografowanie i dokumentowanie ważnych wydarzeń szkolnych, budowanie 
poczucia szkolnej przynależności, przedstawianie tematów ważnych dla 
społeczności 

 dokumentowanie ważnych działań Samorządu Uczniowskiego w księdze 
protokołów 

 prezentowanie aktualności i wydarzeń z życia szkoły na szkolnej stronie 
internetowej i  oficjalnym profilu Facebook 
 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego, 
uczniowie, rodzice 

4. Kształtowanie postaw 
obywatelskich, 
patriotycznych  

i poczucia 
przynależności do 

społeczności 
regionalnej oraz 

 poznawanie naturalnego i kulturalnego dziedzictwa własnej miejscowości, 
regionu, kraju, Europy (architektura, zabytki, obiekty muzealne) poprzez wyjścia, 
wycieczki, udział w akcjach miejskich i ogólnopolskich 

 wzmacnianie przynależności do kultury europejskiej oraz czerpania wiedzy z jej 
dziedzictwa  

 podejmowanie działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego, 
uczniowie, rodzice 
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europejskiej, 
kształtowanie 
kompetencji 

międzykulturowych. 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 
duchowych  
i materialnych 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi  
i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk 
plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, udział w lekcjach 
muzealnych krakowskich muzeów, w programie „Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej”  w Kinie pod Baranami, w programie „Kultura Dostępna” oraz  
w przedstawieniach teatralnych 

 dostrzeganie wartości języka ojczystego, tradycji, historii  
i kultury, kształtowanie świadomości tożsamości narodowej, regionalnej 

 zapoznanie z symbolami narodowymi (ich historią, tradycją), kształtowanie wobec 
nich postawy szacunku 

 poznawanie sylwetek sławnych Polaków, patrona szkoły m.in. poprzez akcję 
„Akademia Superbohaterów” pod patronatem Fundacji Nauka. To Lubię 

 upamiętnianie wybitnych postaci i ważnych wydarzeń z przeszłości Polski  

 organizacja konkursu dekoracji klasowych poświęconych wybitnym Polakom  
m.in. Józefowi Wybickiemu 

 odkrywanie w sztuce (literatura, film, spektakl teatralny, muzyka, malarstwo) 
wzorów godnych do naśladowania 

 pogłębianie wiedzy na temat historii Polski i rodzinnego miasta 

 udział w projektach edukacyjnych i konkursach rozwijających wiedzę  
oraz umiejętności uczniów dotyczące historii, kultury i tradycji Polski, kompetencji 
obywatelskich i społecznych (konkurs recytatorski, pięknego czytania, projekt 
Uczeń – Obywatel) 

 udział w projektach międzynarodowych kształtujących kompetencje 
międzykulturowe oraz promujących lokalną kulturę na arenie międzynarodowej 
m.in. poprzez udział w projektach eTwinning 

 dbałość o kulturę słowa, czystość i poprawność języka polskiego 
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 kształtowanie postawy otwartości, szacunku, ciekawości poznawczej wobec 
dorobku innych kultur  

 poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa, przełamywanie barier  
w kontaktach z osobami innego pochodzenia, kultury, tradycji, koloru skóry itp. 

 opieka nad grobami legionistów w ramach programu „Pamięć pokoleń” 
 

5. Rozwijanie  
i podtrzymywanie 

ogólnoludzkich 
wartości i więzi 

rodzinnych, 
wzmacnianie roli 

rodziny, 
kształtowanie postaw 

prospołecznych, 
integracja 

międzypokoleniowa. 

 wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną, wartości z nią związanych, 

 dbałość o kulturę osobistą ucznia, używanie odpowiedniego słownictwa i zwrotów 
grzecznościowych, kulturalnego zachowania i szacunku wobec innych, 

 rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, prezentowania własnego 
stanowiska z uwzględnieniem poszanowania zdania innych osób (dyskusja, 
zachowania asertywne, negocjowanie) 

 poznanie praw dziecka, ucznia, człowieka (przekazanie informacji o miejscach, 
gdzie można szukać pomocy, jej formach) 

 zajęcia uczące budowania atmosfery wzajemnego szacunku  
i współpracy, poszanowania godności drugiego człowieka oraz respektowania jego 
praw, tolerancji, prawdy, uczciwości 

 wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 

 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego  
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji, uwrażliwianie na integrację społeczną uczniów-
obcokrajowców 

 kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów  
m.in. w ramach programu „Szkolny Klub Mediacji” 

 obchody „Szkolnego Dnia Życzliwości” 

 rozwijanie postaw prospołecznych przez zaangażowanie w wolontariat i akcje 
charytatywne (WOŚP, Pola Nadziei, zbieranie nakrętek, kiermasz świątecznych 
wypieków wspierający potrzebujących uczniów szkoły, realizacja projektów 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice  
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organizowanych przez UNICEF oraz PAH, wspieranie działalności WWF, udział  
w Cracovia Półmaraton Królewski  i PZU Cracovia Maraton) 

 włączanie rodziców w życie klasowe i szkolne 

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 
organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie oraz realizację 
zadań programu wychowawczo-profilaktycznego 

 wspieranie rodziców w tworzeniu z domu bezpiecznej przystani wspierającej 
harmonijny rozwój dziecka, w której wszyscy czują się kochani i akceptowani, 
przedstawianie bezwarunkowej miłości i akceptacji dziecka jako profilaktyki 
odporności psychicznej, nauka budowania wspierających relacji, szerzenie wiedzy 
na temat źródeł  lęku i strachu u dzieci oraz skutecznego wsparcia w przeżywaniu 
trudnych emocji  

 wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej poprzez realizację 
programu „ Czas na relację” przygotowanego przez Kulczyk Foundation 

 uwrażliwianie rodziców na potrzeby uczniów, współpraca w zakresie rozwijania 
potencjału uczniów i radzenia sobie z trudnościami 

 pedagogizacja rodziców, udzielanie porad wychowawczych (rozmowy i spotkania 
indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawców, innych nauczycieli, 
pedagoga, psychologa szkolnego) 
 

6. Wspieranie dziecka 
we wszechstronnym 
rozwoju, osiąganiu 
pełnej dojrzałości 

fizycznej, 
emocjonalnej, 
intelektualnej, 

duchowej i 
społecznej, 

kształtowanie 

 wspieranie rozwoju intelektualnego, w tym kreatywności, innowacyjności  
i przedsiębiorczości uczniów,  

 pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich cech osobowości, zainteresowań, 
odkrywaniu predyspozycji, mocnych stron, ich rozwój i wykorzystanie w działaniu 

 rozbudzanie motywacji do nauki i ciekawości poznawczej wśród uczniów 

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 
postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających  
do odpowiedzialnych decyzji 

 rozwijanie nawyku samokształcenia i samodzielnego doskonalenia umiejętności – 
udział w konkursach, kołach zainteresowań 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, opiekun 
samorządu szkolnego, 
uczniowie, rodzice 
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postawy wrażliwości 
moralnej i 

obywatelskiej  
oraz zdolności do 

doświadczania 
głębszych przeżyć. 

 zachęcanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, udziału  
w projektach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, wdrażanie działań 
twórczych m.in. działanie Klubu Mediacji Szkolnej 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych (zajęcia biblioteczne, konkursy), 
informatycznych – umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, 
dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów w zakresie korzystania  
z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji 

 budowanie wrażliwości estetycznej wśród uczniów – działania edukacyjne 
związane z muzyką, tańcem, teatrem, plastyką 

 kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania  

 rozwijanie prawidłowego i efektywnego sposobu komunikowania się z innymi 

 kształtowanie wytrwałości w realizacji stawianych celów 

 korekta niewłaściwych zachowań i wspomaganie procesów rozwojowych 

 budzenie w uczniach odpowiedzialności za własne życie 

 organizacja zajęć kształtujących właściwe postawy i uczących pozytywnych 
wzorców zachowań społecznych  

 wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania  
i budowania relacji społecznych sprzyjających rozwojowi ucznia m.in. poprzez 
lekcje wychowawcze, warsztaty, projekty edukacyjne: „Szkoła bohaterek  
i bohaterów czyli jak radzić sobie z życiem”,  „Podróż w świat wartości”, „Wiem  
i działam” PAH, projekty Fundacji Kosmos czy programy edukacyjne: „Spójrz 
inaczej”, programy pod patronatem Uniwersytetu Dzieci i w ramach akcji „Efekt 
Domina w edukacji” przygotowanej przez Kulczyk Foundation 

 przygotowywanie tablic tematycznych dla kl 4-8 

 wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

 przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia  
i zawodu 

 zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia stosowanie do jego potrzeb  
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i możliwości (współpraca z rodzicami i lokalnymi instytucjami) 
 

7. Wdrażanie uczniów 
do bezpiecznego 

zachowania w 
różnych sytuacjach na 
terenie szkoły i poza 
nią oraz kompetencji 

bezpiecznego 
poruszania się  
w przestrzeni 

cyfrowej. 

 utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki  

 zapoznanie uczniów z opracowanymi w szkole i obowiązującymi procedurami 
bezpieczeństwa (zasady zachowania w szkole, na placu szkolnym, w drodze do i ze 
szkoły)  

 wdrażanie uczniów do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych – znajomość 
postępowania w stanach zagrożenia, sytuacjach nadzwyczajnych (w tym 
związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych), 
wskazywanie sposobu uzyskania pomocy i roli służb ratunkowych 

 szerzenie wiedzy na temat roztropnego korzystania w procesie kształcenia  
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania  
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 
pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera, Internetu i multimediów oraz  przybliżanie tematu 
Cyberprzemocy i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

 rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego  
i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w procesach edukacyjnych 

 kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie  
i mediach społecznościowych 

 ukazanie zagrożeń płynących z nowoczesnych technologii – zajęcia profilaktyczne  
i psychoedukacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, 
uzależnieniom od komputera, telewizji, telefonu komórkowego, świadomego  
i bezpiecznego korzystania z technologii i mediów 

 prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych „ Stop Smartfon”  

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice, 
przedstawiciele instytucji 
pozaszkolnych oraz służb 
porządkowych 
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 udział w projekcie „Interwencja w kryzysie” z programu Bezpieczny Kraków na lata 
2022-2024 

 udział w „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki 
pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków” w roku szkolnym 2022/2023 

 rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

 organizacja konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej 

 uwrażliwienie na bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego 

 współpraca z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa (Policja, 
Straż Pożarna, Straż Miejska, ratownictwo medyczne) 

 motywowanie uczniów do właściwego zachowania przez przestrzeganie 
przyjętego w szkole systemu nagród i kar 

 prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa i właściwych postaw ruchu 
drogowego;  

 umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami RODO 

 przeprowadzenie symulacji ewakuacji szkoły 

 profilaktyka i eliminowanie zachowań ryzykownych poprzez wdrażanie programów 
np.  „Spójrz inaczej” 

 uświadamianie uczniom zagrożeń płynących ze współczesnego świata 

 realizacja działań „Zero tolerancji dla przemocy i hejtu” 

 kształtowanie postaw asertywnych 

 rozmowy, spotkania indywidualne z rodzicami w razie potrzeby 
 

8. Uwrażliwianie na 
nierozerwalny 

związek człowieka z 
przyrodą. 

 kształtowanie postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska 
naturalnego, pogłębianie wiedzy na temat jego degradacji i jej skutków 

 rozwijanie proekologicznych nawyków, świadomego postępowania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego 

 angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska, 
zachęcanie do udziału w akcjach, inicjatywach proekologicznych 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, wychowawcy, 
uczniowie, rodzice 
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 uczestnictwo uczniów w projektach Uniwersytetu Dzieci, programie „Godziny 
wychowawcze ze światem”  oraz „Dzień Wody” patronatem PAH itp. 
uwrażliwiających na zmiany i kryzys klimatyczny oraz kryzysy humanitarne obecne 
we współczesnym świecie, a także w Akademii Młodego Krakowianina 

 udział w całorocznej akcji „Zbieramy surówce wtórne” 

 wdrażanie uczniów do segregowania odpadów na terenie szkoły i poza nią 

 wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie zainteresowania ekologią poprzez 
organizowanie obchodów Dnia Ziemi, Dnia Wody, Godziny dla świata oraz udział  
w akcji sprzątanie świata  

 rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne  

 uczestnictwo w akcjach dotyczących opieki nad zwierzętami m.in. wspieranie 
działań fundacji WWF czy krakowskiego ZOO, inicjatywie charytatywnej Gwiazdka 
dla zwierzaka, a przez to promowanie postawy empatycznej 

 udział w konkursach przyrodniczych (Ogólnopolski konkurs „Świetlik”, 
„Geoplaneta”) 

 tworzenie gazetek, prezentacji, projektów o charakterze proekologicznym 
 

9. Profilaktyka oraz 
promocja zdrowia  

i sprawności fizycznej. 

 propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu, 
właściwego i zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej w życiu oraz korzyści 
z nich wynikających, 

 kształtowanie wśród uczniów świadomości zależności między zdrowiem fizycznym, 
psychicznym i społecznym, wpływu stresu na zdrowie 

 uświadamianie uczniom zachowań zagrażających zdrowiu i ich konsekwencji,  
w tym uzależnień, wpływu hałasu na zdrowie człowieka 

 uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób 

 ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

 wdrażanie programów profilaktycznych m.in. Bezpieczna Szkoła 

 przeprowadzanie rozmów profilaktycznych o tematyce prozdrowotnej  
z opiekunami uczniów, pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom od urządzeń elektronicznych, narkomanii, lekomanii, 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, pielęgniarka 
szkolna, pracownicy 
stołówki szkolnej, 
koordynatorzy 
programów, rodzice 
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alkoholizmowi, paleniu papierosów, autoagresji, zaburzeń odżywiania, spożywania 
napojów energetycznych, zachowań opozycyjno- buntowniczych, wczesnej inicjacji 
seksualnej 

 utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych, udział w programach dotyczących 
zdrowego odżywiania: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole” oraz w projekcie 
„Śniadanie daje moc” 

 uczestnictwo w szkolnym Dniu Sportu  

 organizacja wycieczek promujących ruch na świeżym powietrzu, działalność 
szkolnego koła PTTK 

 uczestnictwo w programie „STARS”  oraz „Rowerowy Maj” propagującym 
przejazdy rowerowe, korzystanie z transportu zbiorowego 

 przygotowanie uczniów do konkursu „Meditest” 

 dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów 

 udział uczniów w zajęciach sportowych organizowanych na terenie szkoły: gry  
i zabawy ruchowe, SKS, zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu, gimnastyka 
korekcyjna  
(z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych) 

 prowadzenie na terenie szkoły badań przesiewowych, fluoryzacji, badań wzroku, 
badań kręgosłupa, 

 uwrażliwienie dzieci i rodziców na problem obciążania kręgosłupa 

 udział uczniów w rozgrywkach sportowych, testach sprawnościowych, konkursach 
wiedzy o sporcie 

 tworzenie gazetek, prezentacji, projektów o charakterze prozdrowotnym 

 kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
 

10. Zapewnienie 
pomocy 

psychologiczno-
pedagogicznej. 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 oraz innymi poradniami 
specjalistycznymi – wspomaganie rozwoju uczniów 

 analiza dokumentacji uczniów rozpoczynających naukę w szkole pod kątem 
deficytów rozwojowych 

 przeprowadzenie diagnozy wstępnej dzieci rozpoczynających naukę w klasie 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna, rodzice      
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pierwszej 

 dokonywanie wstępnej oceny przyczyn niepowodzeń szkolnych i zaburzeń 
emocjonalnych oraz kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne 
w celu potwierdzenia wstępnej oceny i uzyskania wskazówek do pracy z uczniem 

 opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

 organizacja pomocy specjalistycznej, w tym psychologiczno-pedagogicznej, zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych 

 organizacja zajęć z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego  
oraz zajęć wyrównawczych dla obcokrajowców w miarę potrzeb 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów 

 podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów 

 wzmacnianie pozytywnej atmosfery w szkole oraz poczucia bezpieczeństwa wśród 
dzieci 

 prowadzenie zajęć wspomagających mających na celu utrwalenie wiadomości  
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego  

 indywidualizowanie nauczania, dostosowanie metod i form pracy podczas lekcji 
przedmiotowych do potrzeb i możliwości uczniów, w tym objęcie uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem specjalistyczną pomocą i opieką zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami oraz predyspozycjami rozwojowymi i edukacyjnymi 
 

11. Organizowanie 
pomocy materialnej. 

 analiza sytuacji materialnej uczniów na podstawie wywiadu klasowego, bieżących 
rozmów z opiekunami uczniów 

 pozyskiwanie informacji o dostępie uczniów do Internetu i sprzętu elektronicznego 
(komputer, tablet itp.) umożliwiającego naukę zdalną oraz działania pomocowe dla 
potrzebujących uczniów w tym zakresie  

 współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
kuratorzy sądowi, Rada 
Rodziców i rodzice, 
samorząd uczniowski, 
parafia, MOPS, sponsorzy, 
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 zapewnienie uczniom z najuboższych rodzin obiadów finansowanych przez MOPS 

 partycypowanie w kosztach diagnozowania i leczenia dzieci przewlekle chorych  
(w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach) 

 całkowite lub częściowe zwalnianie z opłat za udział w zajęciach szkolnych  
i świetlicowych (w uzasadnionych przypadkach) 

 pomoc uczniom z rodzin ubogich, patologicznych (w razie potrzeby  
i w uzasadnionych przypadkach) 

 wsparcie materialne dla uczniów z Ukrainy rozpoczynających naukę w naszej 
szkole 

 organizacja szkolnych akcji charytatywnych, pozyskiwanie sponsorów, współpraca 
z Radą Rodziców w celu wspierania potrzeb materialnych uczniów 
 

Urząd Miasta Krakowa – 
wydział edukacji 

12. Zapewnienie 
właściwej realizacji 

funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej 

świetlicy szkolnej. 

 integrowanie się uczniów w ramach zajęć świetlicowych 

 uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi w grupie społecznej, rówieśniczej 

 kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby i uczucia innych 

 uwrażliwienie uczniów na zachowanie porządku w miejscu pracy i zabawy 

 dbałość o bezpieczne, higieniczne spędzanie czasu, spożywanie posiłków (zgodnie 
z normami sanitarnymi) 

 organizacja zajęć poruszających kwestię dobrych manier, tzw. savoir vivre dla 
dzieci 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

 przeciwdziałanie uzależnieniu od urządzeń elektronicznych poprzez pokazywanie 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

 rozpoznawanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów – organizacja zajęć 
o różnorodnej tematyce, aktywizujących ucznia i wskazujących formy spędzania 
czasu wolnego 

 pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych 

 włączanie uczniów w koleżeńską pomoc podczas odrabiania zadań domowych 

 współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 
pracownikami szkoły oraz środowiskiem rodzinnym 

Dyrekcja szkoły, 
wychowawcy świetlicy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, Rada Rodziców 
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13. Organizacja 
efektywnego  

i kreatywnego 
zagospodarowania 

wolnego czasu. 

 prowadzenie na terenie szkoły różnorodnych kół rozwijających zainteresowania 
uczniów, zajęć rekreacyjno-sportowych 

 zwracanie uwagi na bezpieczne, efektywne i aktywne spędzanie czasu wolnego 

 uczenie wykorzystania narzędzi cyfrowych w rozwijaniu wiedzy o świecie, pasji  
i pogłębianiu zainteresowań  

 współpraca z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez 
uczniów: Centrum Młodzieży, świetlicą „U Siemachy”  

 współpraca z parafią OO. Karmelitów 

 działalność szczepu harcerskiego „Czarna 13” 

 działanie szkolnego koła PTTK nr 10 

 przejazdy i wycieczki rowerowe organizowane w ramach programu STARS 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, instruktorzy 
CM, pracownicy świetlic 
środowiskowych, harcerze 
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PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Cele – zadania szkoły Formy realizacji Odpowiedzialni 
1. Wdrażanie nowych 

metod i form pracy. 
 analiza treści zawartych w podręcznikach, programach nauczania pod kątem 

rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia 
udzielanego uczniom 

 organizacja nowoczesnych, atrakcyjnych zajęć 

 indywidualizacja nauczania - dostosowanie treści programowych  
do możliwości percepcyjnych ucznia z uwzględnieniem uczniów  
z dysfunkcjami rozwojowymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych 

 stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy podczas zajęć,  
w szczególności metod aktywizujących uczniów, rozwijających kreatywność  
i twórcze myślenie wśród uczniów, wykorzystanie metod i technik 
efektywnego uczenia się, pracy metodą projektu, coaching i tutoringu itp. 

 rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,  
w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych  
w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 

 rozwój kompetencji STEM 

 wykorzystanie podczas zajęć technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
multimedialnych środków dydaktycznych,  zarówno podczas kształcenia  
w szkołach oraz w przypadku konieczności kształcenia na odległość 

 udział szkoły w projekcie Szkoła w chmurze – wdrożenie Office 365  

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, bibliotekarz 
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dla Edukacji 

 korzystanie podczas zajęć dydaktycznych z elementów programów 
edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci 

 wdrażanie projektów edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci m.in. „Ciekawskie 
pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”, „Przyroda z klasą. Czy wiesz jak 
żyje jeż?” 

 wprowadzanie elementów oceniania kształtującego 

 udział uczniów w programie „Dasz radę” przybliżającym skuteczne metody 
uczenia się 

 wdrażanie innowacji pedagogicznych i metodyczno-organizacyjnych 
podnoszących jakość pracy szkoły 

 kontynuacja i wdrażanie nowych innowacji pedagogicznych w celu 
poszerzania zakresu form i metod pracy z uczniami m.in. „Szkoła 
Bezpiecznego Upadania”, „Small People-Great Theatre”,” Klub Mediacji 
Szkolnej”, „Reading is Fun”, „Sing along” 
 

2. Praca nad 
wykrywaniem  

i likwidowaniem 
przyczyn 

niepowodzeń 
szkolnych. 

 przeprowadzanie diagnozy wstępnej dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 
pierwszej pod kątem dojrzałości szkolnej 

 kierowanie uczniów z trudnościami w nauce na szczegółowe badania  
do poradni 

 poszerzanie wiedzy nauczycieli w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania 
niepowodzeniom szkolnym uczniów 

 współpraca w ramach zespołów nauczycieli – obserwacja zajęć, opracowanie 
kontraktu dla ucznia mającego trudności edukacyjne 

 monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 organizacja zajęć wspomagających, których celem jest pomoc uczniom  
w opanowaniu i utrwaleniu wiedzy z wybranych obowiązkowych 
przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego 
 

Dyrekcja szkoły, pedagog, 
psycholog, nauczyciele, 
rodzice, Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
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3. Przygotowanie 
uczniów do życia  
w społeczeństwie 
informacyjnym. 

 wykorzystanie zasobów internetowych, multimedialnych środków 
dydaktycznych, programów komputerowych, sprzętu elektronicznego 
podczas prowadzenia zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych 

 doskonalenie nauczycieli w formie kursów i warsztatów online 

 zaznajamianie uczniów z problematyką licencji, praw autorskich, zagrożeń 
wynikających z użytkowania komputera w sieci, legalności oprogramowania 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy 
przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń 
dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów, przybliżanie 
tematu Cyberprzemocy i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

 rozwijanie przez uczniów umiejętności programowania, tworzenia prezentacji 
multimedialnych, wyszukiwania i korzystania w bezpieczny sposób  
z dostępnych w formie cyfrowej źródeł informacji 

 kształtowanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów nowoczesnych 
technologii i zasobów Internetu w procesie uczenia się 

 udział w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych z wykorzystaniem 
narzędzi cyfrowych m.in. w ramach programu eTwinning 

 praca uczniów przy tworzeniu materiałów na szkolna stronę internetową oraz 
oficjalny profil Facebook 

 udział w konkursach informatycznych 
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele 

4. Indywidualizacja 
pracy z uczniem. 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych  
i mających trudności dydaktyczno-wychowawcze 

 analiza dokumentacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej i realizacja 
zaleceń 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych 

 organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, studenci, 
rodzice 
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socjoterapeutycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych 

 prowadzenie zajęć z nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dla 
cudzoziemców (w razie potrzeb) oraz indywidualizacja pracy  
z obcokrajowcami 

 indywidualna praca z uczniem zdolnym 

 pomoc w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań w ramach zajęć 
przedmiotowych i pozalekcyjnych  

 prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów 

 praca uczniów ze studentami 

 organizacja i koordynowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych, turniejów 
sportowych 

 prowadzenie lekcji artystycznych (muzealnych, muzycznych, plastycznych, 
teatralnych) 

 wycieczki przedmiotowe lub zajęcia online prowadzone przez instytucje 
zewnętrzne 
 

5. Budowanie 
dojrzałości społecznej. 

 dbałość o klimat emocjonalny i więzi społeczne w grupie rówieśniczej, 
przekazanie wartości i umiejętności życiowych 

 tworzenie przyjaznej atmosfery pełnej akceptacji i szacunku oraz bezpiecznej 
przestrzeni w szkole 

 samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości 

 przeprowadzanie działań charytatywnych, koordynowanie działań uczniów 
wolontariuszy w szkole i poza nią 

 zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego 

 udział w projektach o charakterze społecznym i obywatelskim 

 działania w ramach projektów o charakterze antydyskryminacyjnym 
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, wychowawcy 
świetlicy, specjaliści, 
opiekun samorządu 
uczniowskiego, rodzice 

6. Realizacja zajęć 
psychoedukacyjnych. 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych dla wybranych grup uczniów klas IV – VIII 

 profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych (zajęcia wychowawcze, 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
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spotkania z pedagogiem, psychologiem, w miarę możliwości ze specjalistami) 

 zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w sieci oraz właściwego korzystania 
ze środków masowego przekazu 
 

psycholog, specjaliści 

7. Integracja środowiska 
szkolnego  

i rodzinnego. 

 współpraca rodziców ze szkołą i angażowanie się w realizację zaplanowanych 
działań szkoły, działalność Rady Rodziców 

 organizacja zebrań z rodzicami, konsultacji nauczycielskich, dni otwartych, 
kontakt elektroniczny przez dziennik „Librus Synergia”, rozmowy i spotkania 
indywidualne  
z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym 

 współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli w celu rozwijania kompetencji, 
umiejętności, poszerzania wiedzy dzieci i młodzieży 

 pedagogizacja rodziców 

 uświadomienie uczniom i rodzicom ich wpływu na efekty kształcenia (bieżące 
monitorowanie frekwencji i postępów w nauce, poszukiwanie wspólnych 
rozwiązań problemów dydaktycznych i wychowawczych) 

 działalność zuchów i harcerzy w społeczności szkonej 

 organizacja samopomocy koleżeńskiej 
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, rodzice, 
instruktorzy harcerstwa 

8. Współpraca szkoły  
z lokalnymi 
placówkami 

oświatowymi  
i specjalistycznymi 

oraz innymi 
instytucjami. 

 współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi oraz środowiskiem 
lokalnym: Krakowskim Ośrodkiem Terapii, Sądem Rodzinnym dla Nieletnich, 
placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, Fundacją „U Siemachy”, 
Oddziałem do Spraw Prewencji Policji, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uczelniami krakowskimi, parafią OO. 
Karmelitów, Strażą Miejską, Radą Dzielnicy I 

 stały kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistami 

 współpraca z instytucjami o charakterze kulturalnym, sportowo-
rekreacyjnym: Krakowskim Oddziałem PTTK, Centrum Młodzieży, domami 
kultury, muzeami, kinami, teatrami, galeriami, Krakowskim Szkolnym 
Związkiem Sportowym  

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, specjaliści, 
rodzice 
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 nawiązanie kontaktu i współpracy z przedszkolami  

 promocja szkoły w środowisku lokalnym jako centrum edukacji i kultury – 
uaktualnianie strony internetowej szkoły oraz oficjalnego profilu Facebook 
 

9. Wzbogacenie bazy 
dydaktycznej szkoły. 

 unowocześnianie bazy dydaktycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych 
i bawialni świetlicowej oraz warsztatów pracy nauczycieli (pomoce 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, tablice, sprzęt sportowy itp.) 

 organizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego 

 pozyskiwanie licencjonowanego oprogramowania komputerowego zgodnie  
z potrzebami szkoły (obsługa administracyjna, zarządzanie, programy 
edukacyjne) 

 dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły (porządek, 
sprzęt i wyposażenie oraz wystrój, gazetki informacyjne w poszczególnych 
salach) 
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, rodzice, 
uczniowie 

10. Rozwój czytelnictwa.  wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej – książki, materiały multimedialne 

 przeprowadzanie zajęć bibliotecznych i lekcji czytelniczych 

 przygotowywanie wystaw okolicznościowych, gazetek propagujących 
czytelnictwo 

 organizacja przeglądu teatralnego inscenizacji „ Ballad i romansów” 

 organizacja obchodów „Dnia Pluszowego Misia” 

 przeprowadzenie Konkursu pięknego czytania oraz konkursu recytatorskiego 
bajek i monologów z komedii Fredry 

 współpraca z lokalnymi bibliotekami publicznymi i księgarniami 

 pozyskiwanie książek z darowizn 

 wprowadzanie do księgozbioru pozycji literatury obcojęzycznej 
 

Dyrekcja szkoły, 
bibliotekarz, nauczyciele, 

11. Badanie wyników 
nauczania i ich 

analiza. 

 opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianów badających stopień 
opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów klas IV – VIII 

 monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i podejmowanie działań 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele 
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przyczyniających się do poprawy efektywności kształcenia 

 analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z roku szkolnego 2021/2022  
i wykorzystanie wniosków do podniesienia jakości pracy szkoły 

 próbne egzaminy klasy VII, VIII  

 testy sprawności fizycznej w klasach IV – VIII 

 sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów edukacji wczesnoszkolnej  
po klasie III 

 sprawdzenie techniki czytania i kompetencji w klasach I-III 
 

12. Podnoszenie 
kompetencji 

zawodowych. 

 udział w Radach Pedagogicznych szkoleniowych 

 dokształcanie kadry w zakresie metod i technik nauczania na odległość  

 aktywny udział nauczycieli w zebraniach zespołów przedmiotowych  
i zespołów nauczycieli uczących w danej klasie, zespołów wychowawców 
klasowych  
i zespołu wychowawców świetlicy 

 udział w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych  
i przedmiotowych 

 prowadzenie lekcji otwartych  

 obserwacje i omawianie zajęć 

 sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień 
awansu zawodowego 

 współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego 

 umiejętne planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej  
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

13. Współpraca z 
wyższymi uczelniami. 

 praktyki studentów uczelni krakowskich: Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Wychowania Fizycznego 

 współpraca z pracownikami dydaktycznymi uczelni w ramach praktyk 
studenckich 

 udział w konferencjach przedmiotowych i seminariach naukowych 
 

Dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, opiekunowie 
praktyk 
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