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Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

 im ks. Jana Twardowskiego we Włodawie 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 



 
Plan działań został opracowany w oparciu o : 

1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny SOSW. 

3. Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021 

 

Priorytety działań wychowawczo-profilaktycznych Ośrodka w roku szkolnym 2021/2022: 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.  

 Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z  narzędzi i technologii cyfrowych 

 Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 



społecznego i dbałości o zdrowie. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Rozwijanie kompetencji 

społecznych uczniów. 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i 

pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.  

 

 

 

Zadanie                  

 

Sposób realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne 

 

Termin realizacji 

 

Wychowanie do wartości i 

kształtowanie patriotycznych 

postaw uczniów.  

 

Udział w  uroczystościach o charakterze 

patriotycznym w Ośrodku oraz poza nim. 

 

Przygotowanie wychowanków do Pocztu 

Sztandarowego 

Poszerzanie wiedzy dotyczącej sylwetki 

patrona ośrodka - ks. Jana Twardowskiego: 

- uroczystości i konkursy 

 

- zajęcia przybliżające życie i twórczość 

patrona 

 

Realizacja zajęć dydaktyczno-

 

Nauczyciele zgodnie z 

przydziałem 

 

B. Wołyniec, E. Kondraciuk, 

 D. Demianiuk 

 

Nauczyciele zgodnie z 

przydziałem 

                                 

wychowawcy klas i grup 

wychowawczych zgodnie z 

planami pracy 

Wychowawcy klas, grup 

 

Cały rok  zgodnie z 

harmonogramem 

 

Cały rok  

 

 

Cały rok zgodnie z 

harmonogramem 

 

Cały rok 

 

Cały rok 



wychowawczych o tematyce  patriotycznej 

 

Udział w wydarzeniach i uroczystościach 

kulturalnych poza Ośrodkiem. 

Prowadzenie zajęć mających na celu 

poznawanie charakterystycznych miejsc, 

zabytków naszego miasta   

Kultywowanie tradycji regionalnych: 
- Spotkania z przedstawicielami Koła Gospodyń 
Wiejskich, 

(warsztaty plastyczne, kulinarne, garncarskie). 
-Promowanie twórczości regionalnej: 
(spotkania z twórcami ludowymi). 

przedszkolnych i wychowawczych, 

Wychowawcy klas, grup 

przedszkolnych i wychowawczych 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

Wychowawcy klas, grup 

przedszkolnych i wychowawczych 

R. Kwaśniewicz 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

  

 

Zgodnie z planami pracy 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

Realizacja zadań z zakresu 

poradnictwa edukacyjno-

zawodowego 

 

Realizacja wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. Prowadzenie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu   

Udzielanie indywidualnych porad (uczniom 

i ich rodzicom) oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju edukacyjnego i zawodowego 

Poznawanie specyfiki pracy w różnych 

zawodach - wyjścia do zakładów pracy (w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej) 

 

 

M. Kaliszuk 

 

 

M. Kaliszuk, pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy klas, M. Kaliszuk 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok zgodnie z potrzebami 

 

 

Cały rok zgodnie z planem 



 

Bezpieczne i odpowiedzialne 

korzystanie ze sprzętu oraz  

zasobów dostępnych w sieci. 

Efektywne posługiwanie się 

technikami nauki na odległość. 

 

 

Wzbogacenie wiedzy  

uczniów na temat 

prawidłowego  

i rozsądnego korzystania z 

Internetu oraz uświadomienie 

zagrożeń wynikających ze 

stosowania narzędzi cyfrowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wprowadzanie do planów pracy treści 

związanych z bezpieczeństwem w Internecie 

 

 

Doskonalenie umiejętności korzystania 

przez uczniów  z narzędzi i metod nauczania 

na odległość. 

 

 

- Zapoznanie z regulaminem pracowni 

komputerowej oraz przepisami BHP 

podczas pracy z komputerem 

 

- Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

 

 

- Zapoznanie ze zjawiskiem cyberprzemocy 

i prawnymi konsekwencjami niewłaściwego 

korzystania z Internetu na łamach gazetki 

szkolnej 

 

- Wykonanie prezentacji multimedialnej na 

temat „Bezpieczeństwo w sieci”   

 

- Zorganizowanie szkolnego konkursu 

plastycznego” Bezpieczny w sieci” 

 

- Umieszczenie na stronie internetowej, 

facebook Ośrodka informacji na temat 

„Zasady bezpiecznego korzystania z 

 

Wszyscy nauczyciele pracujący 

z wykorzystaniem komputera 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

Opiekunowie pracowni 

komputerowej 

 

 

U.Ambrozik, A.Nielipiuk, 

M.Flis, D.Meniów 

 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 

A. Cherszepska,  

 

 

I.Samoszuk, U.Ambrozik, 

A.Nielipiuk 

 

U.Ambrozik, J.Szymańska 

 

 

Cały rok, zgodnie z planami 

 

 

Cały rok zgodnie z potrzebami.  

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Luty 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

 

Styczeń  

 

 

Luty 

 

 

Październik  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosowanie zabezpieczeń i 

ograniczeń dostępu do 

niewłaściwych stron 

internetowych 
 

 

Zapoznanie rodziców  

z zasadami bezpiecznego 

korzystania z zasobów 

internetowych i technologii 

Internetu” oraz przydatnych linków  

 

- Doposażenie biblioteki szkolnej w pozycje 

dotyczące cyberprzemocy 

 (materiały multimedialne, czasopisma) 

 

 

- Umieszczenie informacji na temat 

bezpiecznego korzystania z sieci  

w pracowniach komputerowych 

 

- Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – 

edukacyjnych w poszczególnych klasach 

 

- Wykonanie gazetki ściennej na temat 

„Bądź bezpieczny w sieci” 

 

- Zajęcia warsztatowe, pogadanki, filmy na 

temat właściwego korzystania z Internetu 
 

 

- Systematyczne sprawdzanie stanowisk 

komputerowych i aktualizowanie 

oprogramowania zabezpieczającego przed 

niebezpiecznymi stronami internetowymi. 

 

 

 

 

Przeprowadzenie pogadanek dotyczących 

tematu bezpieczeństwa internetowego 

 

 

 

 

M.Skibińska 

 

 

 

 

Opiekunowie pracowni 

 

 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas 

 

 

M.Skibińska, A.Pawluk 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

informatyki 

 

 

Opiekunowie 

pracowni komputerowych 
 

 

 

 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas 

 

 

 

Listopad  

 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Marzec 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Według harmonogramu 

spotkań z rodzicami 

 



informacyjnej  

 

 

 

- Rozpropagowanie przygotowanych 

materiałów informacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa w sieci bezpiecznymi 

stronami internetowymi 

 

 

D.Meniów, M.Flis, 

wychowawcy klas 

 

 

Cały rok szkolny 
 

 

Wzmocnienie poczucia 

bezpieczeństwa uczniów.   

 

 

Kontrola stanu technicznego urządzeń, 

pomieszczeń i terenu wokół Ośrodka 

Zapoznanie wychowanków z instrukcją 

postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia oraz przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji 

 

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich 

zgodnie z regulaminem. 

Aktualizacja procedur obowiązujących w 

Ośrodku 

 

Przedstawienie sprawozdania, wniosków i 

rekomendacji dot. bezpieczeństwa w Ośrodku 

 

Upowszechnienie Zestawu Procedur 

obowiązujących w Ośrodku - umieszczenie w 

 

 

Dyrektor, konserwator, inspektor 

BHP, społeczny inspektor pracy 

Wychowawcy klas, grup 

przedszkolnych i wychowawczych, 

Dyrektor, inspektor BHP, 

 

 

Nauczyciele wg. grafiku dyżurów 

 

zespół ds. bezpieczeństwa  

 

 

zespół ds. bezpieczeństwa  

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem 

 

wrzesień 

 

 

 

 

Cały rok 

Cały rok zgodnie z potrzebami 

 

 

Plenarna Rada Pedagogiczna po I 

i II semestrze 

 

stała aktualizacja w razie zmian w 



pokoju nauczycielskim oraz Bibliotece 

Pogadanki i zajęcia dot. bezpieczeństwa 

(poruszanie się po drogach, wypoczynek letni i 

zimowy, obsługa urządzeń AGD, itp.) 

 

Spotkania z policjantem 

 

Pokazy i zajęcia dla wychowanków dotyczące 

udzielania pierwszej pomocy 

Turniej/konkurs „Bezpieczna zima”  

 

Turniej/konkurs „Bezpieczne wakacje”  

Szkolny konkurs plastyczny „Bezpieczne 

wakacje”. 

Pogadanki jak bezpiecznie korzystać z 

bezprzewodowych urządzeń emitujących pola 

elekromagnetyczne : 

- na lekcjach fizyki; 

- podczas zajęć w grupach wychowawczych; 

- na godzinach z wychowawcą. 

M.Skibińska     

Wychowawcy klas, grup 

przedszkolnych i wychowawczych, 

pedagog      

 

A.Bajko-Książek, A.Michalska 

 

A.Mierzwa, A.Kondraciuk, 

 

D.Meniów A.Czerwińska, 

A.Cherszepska, 

A.Staniak, D.Polak, E.Litkowiec 

 

Smolik, W.Wajda 

 

 

nauczyciel fizyki 

wychowawcy grup 

wychowawczych 

wychowawcy klas 

procedurach 

Przed feriami i wakacjami, cały 

rok w razie potrzeb 

 

 

Przed feriami i wakacjami, cały 

rok w razie potrzeb  

Cały rok 

 

Styczeń  

 

Czerwiec  

 

Czerwiec  

 

 

cały rok szkolny 

Zapewnienie wsparcia uczniom 

psychologiczno-pedagogicznego 

Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w 

klasach wzmacniających poczucie 

bezpieczeństwa emocjonalno-psychicznego 

Psycholog, pedagog 

 

Wrzesień, październik  

oraz w miarę potrzeb 



szczególnie w sytuacji 

kryzysowej spowodowanej 

epidemią COVID 19 

uczniów  

 

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród 

wychowanków i ich rodziców, diagnozującego 

potrzeby emocjonalne i psychiczne 

wychowanków w czasie pandemii 

 

Dostosowanie zajęć tematycznych w grupach 

wychowawczych do otrzymanych wyników 

badania ankietowego. 

Udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej wszystkim uczniom w trakcie 

bieżącej pracy .  

Indywidualne konsultacje i porady dla  uczniów 

 

 

 

Opracowanie ankiety psycholog, 

pedagog. Przeprowadzenie badani 

oraz opracowanie wyników 

wychowawcy grup 

wychowawczych 

 

Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Wychowawcy grup 

wychowawczych, nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

pedagog, psycholog 

 

 

Do końca października 2021 

 

 

 

 

Październik/listopad 2021 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

Rozwijanie kompetencji 

społecznych uczniów oraz 

budowanie przyjaznego klimatu 

w Ośrodku. 

 

 

 

Apele w grupach wychowawczych dotyczące 

przestrzegania ustalonych norm i zasad 

postępowania 

Zorganizowanie konkursów propagujących 

zasady kulturalnego zachowania  i 

przestrzegania ustalonych norm społecznych: 

Konkurs Grzecznościowy (grupy 

 

Opiekunowie SU 

 

 

 

Opiekun SU 

 

 

Cały rok, raz w miesiącu 

 

 

 

 

Cały rok podsumowanie w 



wychowawcze) 

Wzorowy Świetliczanin (Świetlica) 

 

Udział w zewnętrznych akcjach i programach o 

charakterze charytatywnym: 

„Nakrętki zbieramy- innym pomagamy” 

Zajęcia psychoedukacyjne w klasach i grupach 

wychowawczych uczące umiejętności 

społecznych, prawidłowych relacji 

interpersonalnych. 

Tydzień Świadomości Autyzmu w tym 

(Światowy Dzień Świadomości Autyzmu –  

 

Nagrodzenie na koniec roku szkolnego 

uczniów wyróżniających się pozytywnym 

zachowaniem 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum 

Wolontariatu- organizowanie wolontariatu, 

udział w akcjach charytatywnych 

 

Wychowawcy Świetlicy 

 

Opiekunowie SU 

 

R.Kwaśniewicz 

Psycholog, pedagog, wychowawcy 

klas i grup 

 

 

Wawryszuk. Borkowska, Derkacz, 

Kondraciuk 

 

Zespół Wychowawczy 

 

 

A. Staniak, D.Meniów 

 

 

czerwcu  

Cały rok podsumowanie w 

czerwcu 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

28.03.-03.04.2022 

 

 

Czerwiec  

 

 

cały rok 

 

 

 



 

Kształtowanie ekologicznego, 

zdrowego i odpowiedzialnego 

stylu życia wychowanków 

wolnego od nałogów, 

profilaktyka COVID 19 

 

Profilaktyka zdrowotna  - zapoznanie i 

przypominanie uczniom zasad higieny i 

reżimu sanitarnego w związku z epidemią 

koronawirusa i choroby COVID 19. 

Promocja szczepień przeciwko COVID 19 

(przekazanie materiałów na temat szczepień 

rodzicom, umieszczenie informacji na 

stronie Ośrodka, e-dzienniku oraz 

Facebooku) 

 

Realizacja programów profilaktycznych we 

współpracy z PSEE we Włodawie: 

"ARS - czyli jak dbać o miłość" 

"Czyste powietrze wokół nas" program 

profilaktyki antynikotynowej"  

"Bieg po zdrowie"- program profilaktyki 

antynikotynowej"  

 

 

"Trzymaj formę" program profilaktyki 

zdrowotnej 

Konkurs plastyczny "Wolni od nałogów" - 

 

Pielęgniarka, wychowawcy klas, 

grup wychowawczych 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog 

wychowawca klasy  

Psycholog, pedagog, 

wychowawca klasy  

Psycholog, pedagog, 

wychowawca klasy 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

Psycholog, pedagog 

 

Wrzesień, cały rok w razie 

potrzeb  

 

 

Wrzesień, październik 

 

 

 

Według wytycznych PSSE 

 

 

Według wytycznych PSSE 

 

Według wytycznych PSSE 

 

 

Według wytycznych PSSE 

 

Maj  



podsumowanie programów profilaktycznych 

Zajęcia psychoeduakcyjne w klasach i 

grupach wychowawczych promujące 

zdrowy tryb życia  

 

Program profilaktyki żółtaczki "Podstępne 

WZW" 

Program profilaktyki nowotworu skóry 

"Znamię! Znam je?' 

Obchody Światowego Dnia Kręgosłupa  

 

-Szkolny Konkurs  "Wyprostuj się! Zdrowy 

kręgosłup to podstawa" 

- Materiały informacyjne dla rodziców(na 

Facebook i Stronę internetową) 

 

Udział uczniów w dodatkowych lekcjach w-f w 

ramach projektu " W-F za W-F" 

 

Udział uczniów szkoły podstawowej w 
programie przesiewowym wzroku 'Dobrze cię 

widzieć" 

Innowacja pedagogiczna „Bądź twórczy- 

pogłębiaj i popularyzuj wiedzę o Polesiu 

Lubelskim 

 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas i grup 

wychowawczych 

 

Psycholog, pedagog, według 

wytycznych PSSE 

Psycholog, pedagog, według 

wytycznych PSSE 

E.Litkowiec, D.Drożyńska 

 

M.Orenczuk 

M.Flis 

 

 

K.Zaorski, P.Huczuk. 

A.Kondraciuk, A.Mierzwa 

 

Kadra dyrektorska 

 

M.Uźniak 

 

Cały rok według potrzeb 

 

 

Według wytycznych PSSE 

 

Według wytycznych PSSE 

 

16.10. 2022 

 

19.10.2022 

16.10.2022 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 



 

Obchody dnia Ziemi 

Zajęcia z wychowawcą oraz zajęcia tematyczne 

w grupach wychowawczych propagujące 

ekologiczny styl życia.  

 

Przypominanie uczniom zasad właściwej 

segregacji śmieci. 

 

M.Uźniak, M.Orenczuk 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy grup 

wychowawczych 

Wychowawcy klas, 

wychowawcy grup 

wychowawczych, nauczyciele 

 

 

22.04.2022 

Cały rok szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wzmacnianie wychowawczej 

roli Ośrodka -  angażowanie 

rodziców w życie Ośrodka 

 

Konsekwentne stosowanie wypracowanego 

systemu kar i nagród 

 

Prowadzenie systematycznej analizy 

frekwencji, informowanie rodziców o 

nieobecnościach 

Współdecydowanie rodziców w sprawach 

placówki i udział w tworzeniu i opiniowaniu 

istotnych dokumentów -prace Rady 

Rodziców 

 

Wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

 

Pedagog, wychowawcy klas 

 

 

Dyrekcja, rodzice, wychowawcy 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 



Wzmacnianie kompetencji wychowawczych 

rodziców poprzez prelekcje, warsztaty i 

zajęciach psychoedukacyjne 

Organizowanie zebrań z rodzicami 

Organizowanie konsultacji dla rodziców 

 

 

 

Pomoc rodziców w przygotowywaniu 

imprez oraz uroczystości klasowych i 

szkolnych  

Organizowanie pomocy dla rodziców 

mających problemy wychowawcze tym 

związanych z okresem pandemii. 

Organizowanie pomocy dla rodzin 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej 

i życiowej 

psycholog, pedagog 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy klas 

Dyrekcja, nauczyciele, psycholog, 

pedagog 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele 

zgodnie z przydziałem 

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy 

klas 

  

Opiekun SK PCK, psycholog, 

pedagog 

 

Wrzesień, styczeń, marzec oraz 

według potrzeb 

 

Według harmonogramu 

Według harmonogramu, stałe 

godziny konsultacji dla 

rodziców pedagoga i 

psychologa 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i 

innowacyjność uczniów oraz 

wspomaganie rozwoju 

wychowanków z 

 

Włączanie uczniów do przygotowywania 

imprez okolicznościowych. 

Organizowanie konkursów, zawodów szkolnych 

i międzyszkolnych umożliwiających rozwijanie 

różnych form ekspresji oraz sprawdzenie 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

Nauczyciele przedmiotów, 

opiekunowie Kół 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 



uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości 

własnych możliwości w różnorodnych 

działaniach 

Przygotowanie wychowanków do udziału w 

imprezach, konkursach, zawodach na szczeblu 

lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim 

 

Udział wychowanków w konkursach, zawodach, 

przeglądach i imprezach kulturalnych w mieście 

i regionie 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań 

Aktywny udział wychowanków w pracach 

Samorządu Uczniowskiego 

Prezentowanie prac wychowanków na gazetkach 

ściennych na korytarzach i w salach 

 

Rozpoznawanie potrzeb i problemów 

wychowanków (przy uwzględnieniu 

uwarunkowań psychofizycznych i 

środowiskowych) 

Aktywny udział uczniów w kołach  

zainteresowań oraz 

 organizacjach działających na 

 terenie Ośrodka. 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy, opiekunowie Kół 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

 

Opiekunowie SU 

 

Nauczyciele zgodnie z przydziałem 

 

 

Pedagog, psycholog, wychowawcy 

klas i grup wychowawczych 

 

Nauczyciele, opiekunowie kół 

 

 

 

 

 

Cały rok zgodnie z 

harmonogramem 

organizatorów 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 



Konsekwentne stosowanie wypracowanego 

systemu kar i nagród 

 Rozmowy indywidualne z uczniami 

adekwatnie do pojawiających się 

problemów. 

Objęcie uczniów różnymi formami pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ich 

potrzebami 

Przeprowadzenie ankiety dot. zainteresowań 

wśród wychowanków grup i ich rodziców - 

przedstawienie wniosków i rekomendacji 

 

Dostosowanie oferty zajęć w grupach do 

wniosków i rekomendacji 

Współpraca z instytucjami wspierającymi 

Ośrodek w działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych i opiekuńczych: Sąd Rodzinny, 

Kuratorzy, Poradnia PP, MOPS, GOPS, PCK, 

SANEPID, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy grup 

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy 

klas i grup wychowawczych 

 

Dyrektor, zespół ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

A.Czerwińska, D.Meniow, 

W.Wajda 

 

Wychowawcy grup 

wychowawczych 

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, 

psycholog 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok zgodnie z potrzebami 

 

 

Do 30.09.2021 

 

 

Do 15.10.2021 

 

Cały rok zgodnie z potrzebami 

 

 

 

Plan powyższy jest otwarty i może ulegać modyfikacji w związku ze zmieniającą się sytuacją wychowawczą , profilaktyczną oraz aktualnymi 

potrzebami i zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. 


