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KALENDARZ 

DZIAŁAŃ 
WYCHOWAWCZYCH  
 NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 

 
 

 



Impreza, 
uroczystość 

Termin Odpowiedzialni 
Sfera rozwoju z 

programu 
wychowawczego 

Uwagi o 
realizacji 

Rozpoczęcia roku 
Szkolnego 
2022/2023, 

01 września dyrekcja Rozwój społeczny  

Projekty 
edukacyjno - 
integracyjne 

 
 

Wrzesień 
czerwiec 

 

Wychowawcy                    
i inni nauczyciele, 
SU, rada rodziców 

Rozwój społeczny, 
rozwój zdrowotny, 

rozwój 
intelektualny, 

rozwój 
emocjonalny, 

duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Wieczór poezji 
„Koncert jesienny 

na dwa 
świerszcze…” 

 
Zespół przedmiotów 
humanistycznych, 

dyrekcja 

Rozwój 
intelektualny, 

rozwój emocjonalny 
duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Wymiana 

młodzieżowa 
polsko- niemiecka, 

 
 
 

  

 
M.Chęcińska, 

A.Soboń- 
Nowakowska, 

rodzice  

Rozwój społeczny, 
rozwój 

emocjonalny, 
rozwój intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Erasmus+ 
 

 
M.Chęcińska, K. 

Mrozik, 
rodzice 

Rozwój społeczny, 
rozwój 

emocjonalny, 
rozwój intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Projekt polsko-
niemiecko-
francuzki 

marzec 
M.Chęcińska, F. 

Farion, 
rodzice 

Rozwój społeczny, 
rozwój 

emocjonalny, 
rozwój intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Spotkania 

maturzysta-
rodzice- pedagog – 

związane z 
wyborem 

przedmiotów 

Do końca 
października 

 
Pedagog, 

wychowawcy, 
rodzice 

Rozwój społeczny  



maturalnych i 
wyborem kierunku 

studiów 

Rajd geograficzny czerwiec 
L. Miłek, 

SU 
Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Diagnoza 

pedagogiczna  
uczniów klas 
pierwszych 
Warsztaty 

„Jak się uczyć” 

październik 
Wychowawcy, 

pedagog 
Rozwój 

emocjonalny 
 

„Matematyka jest 
wszędzie”-

spotkania dla 
miłośników 

matematyki i nie 
tylko 

kwiecień 

Zespół przedmiotów 
ścisłych, 

uczniowie klas 
matematycznych 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny, 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Współpraca  z 

Muzeum w Gross- 
Rossen 

Obchody rocznicy 
wybuchu II wojny 

światowej 

Cały rok 
 
 

P. Bułakowski, 
A.Stelmach 

SU 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny, 
 

Akademia z okazji 
Dnia Edukacji 

Narodowej 

14 
październik 

SU Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Udział w 

wykładach i 
zajęciach 

prowadzonych na 
UW i PWr 

Cały rok 
 

Zespół przedmiotów 
ścisłych 

Rozwój 
intelektualny, 

 

Udział w akcji 
„Góra Grosza” 

listopad 
P. Bułakowski, 

SU 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

emocjonalny 
duchowy 

 



Samorządność w 
szkole 

Przygotowywanie 
imprez szkolnych 

Cały rok 
Zgodnie z 
planem SU 

Wychowawcy, 
uczniowie 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 

 

Dzień Edukacji 
Obywatelskiej 

Wybory 
samorządu 

uczniowskiego 

listopad 
SU, L.Miłek, 

S.Witka 
Rozwój społeczny,  

Olimpiada i 
konkursy 

Zgodnie z 
harmonogra

mem 
przedmiotowcy 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 

 

Wykłady 
profesorów z 

wyższych uczelni 
Na bieżąco dyrekcja 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Obchody z okazji 
Święta Odzyskania 

Niepodległości 
 

10.11 

SU, 
dyrekcja, 

P. Bułakowski, 
J.Fornal 

 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Wyjazdy do 

Centrum Edukacji 
Ekologicznej i 

Krajoznawczej w 
Myśliborzu 

 J. Durlik, 
D.Specjał 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 
 

Promocja szkoły Na bieżąco 
SU, nauczyciele, 

dyrekcja 
 
 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Andrzejki. 
Wystawienie 

przedstawienia 
grudzień 

 
Dyrekcja, 

nauczyciele, rodzice 
uczniowie 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Dzień walki z 

AIDS 
01 grudnia S.Witka 

Rozwój społeczny, 
rozwój zdrowotny 

 



Dzień tolerancji 

Mikołajki 06 grudnia SU 
Rozwój społeczny 

emocjonalny 
 

Jasełka. Wspólne 
kolędowanie. 

Wigilia 
21 grudnia 

J.Fornal, 
A.Rut, 

wychowawcy, 
dyrekcja  

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

emocjonalny 
duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Konkurs piosenki 
anglojęzycznej 

 

A. Soboń- 
Nowakowska, 
M. Chęcińska, 

A. Struzik, 
J. Marciniszyn 

  

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

emocjonalny 
Rozwój 

intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Spotkanie z 
absolwentami 
Matura 2022 

odsłonięcia tabla 
 

27 grudnia 
Dyrekcja, 

wychowawcy 
byłych klas trzecich 

Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Studniówka  
Wychowawcy kl.IV 

rodzice 
Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Zabawa 
półmetkowa klas 

trzecich 
 

21 
październik 

Wychowawcy kl.III 
rodzice 

Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Dzień zajęć z 
pracownikami IPN 

 
 

P.Bułakowski 
 

Rozwój społeczny, 
rozwój intelektualny 

 

Walentynki 14 lutego SU Rozwój społeczny  

Wyjazdy do radia i 
telewizji Wrocław 

 M. Kucharska  
Rozwój społeczny, 

rozwój intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 



Maturalny maraton 
lekturowy 

luty 
M. Kucharska, E. 

Doktor, J. Siekaniec 
Rozwój społeczny, 

rozwój intelektualny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Dzień Kobiet 08 marca SU Rozwój społeczny  

Rekolekcje 
wielkopostne 

 
J.Fornal, 

wychowawcy, 
dyrekcja 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 
duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Konkurs stołów 
wielkanocnych 

 
Uczniowie klas I, II 

i III, rodzice, 
wychowawcy 

Rozwój społeczny, 
Rozwój 

intelektualny 
duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Udział w Jarmarku 
Wielkanocnym 

 SU, rodzice Rozwój społeczny 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Pożegnanie klas IV 28 kwietnia 
Wychowawcy 
klas trzecich, 

rodzice 

Rozwój społeczny, 
 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Diecezjalna 
pielgrzymka klas 
maturalnych na 

Jasną Górę 

marzec 
J. Fornal, 

wychowawcy klas 
czwartych 

Rozwój społeczny 
duchowy 

O ile na to 
pozwoli 
reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Udział w 

rozgrywkach 
sportowych 

Zgodnie z 
harmonogra

mem 
Nauczyciele w-f 

Rozwój społeczny, 
rozwój zdrowotny 

 

Współpraca z SCK Na bieżąco 
Wychowawcy, 

dyrekcja 
Rozwój społeczny, 

rozwój intelektualny 
 



 
  

Spotkanie z 
przedstawicielami 

Urzędu Pracy i 
wyższych uczelni 

Na bieżąco pedagog 
Rozwój społeczny, 

rozwój intelektualny 
 

Zakończenie roku 
szkolnego 

23 czerwca 
 

Dyrekcja, 
Wychowawcy, 
A.Rut, rodzice 

Rozwój społeczny 
Rozwój 

intelektualny 
 

Współpraca z 
jednostką 

wojskową w 
Żaganiu , 

Opolu,Wrocławiu 

Na bieżąco 
M.Krzak, 

kl. Ib, IIb i IIIb 

Rozwój społeczny 
Rozwój 

intelektualny 
Rozwój 

emocjonalny 

 

Współpraca z 
aktorami, M. 
Oczkosiem 

Na bieżąco Kl.Ia,,IIa i,IIIa 

Rozwój społeczny 
Rozwój 

intelektualny 
Rozwój 

emocjonalny 

 

Współpraca z  
UW, PWr 

Na bieżąco  

Rozwój społeczny 
Rozwój 

intelektualny 
Rozwój 

emocjonalny 

 



 
 
 

KALENDARZ 
DZIAŁAŃ 

ORGANIZACYJNYCH 
 NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 
  



DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI 
Poinformowanie 

uczniów i rodziców 
o: 

- wymaganiach   
edukacyjnych 

-kryteriach 
oceniania 

- dokumentach 
prawa 

wewnątrzszkolnego 

Do połowy 
września 

Dyrekcja, 
nauczyciele 

 

Zatwierdzenie 
dokumentacji 

15 września dyrekcja  

Zebrania plenarne 
- informacja o 

egzaminie 
maturalnym 

- informacje ogólne 
o prawie szkolnym 

- wybory rad 
rodziców 

wrzesień dyrekcja  

Zebranie od 
uczniów wstępnych 

deklaracji 
przystąpienia do 

egzaminu 
maturalnego i 
wniosków o 

dostosowanie 

Do 30 września wicedyrektor  

Diagnozy 
przedmiotowe w 

klasach pierwszych 
wrzesień przedmiotowcy  

Analizy matur 

Zgodnie z 
ustaleniem na 

RP, nie później 
niż do końca 
października 

przedmiotowcy  

Opracowanie 
planów pracy 

zespołów 
przedmiotowych 

Do połowy 
września 

Przewodniczący zespołów  



Promocja szkoły 
- wydawanie 

gazetki szkolnej 
- aktualizacja strony 

internetowej 
- spotkania z 

gimnazjalistami i 
ich rodzicami 
- współpraca z 

lokalnymi mediami 

Cały rok  
Zespół ds. promocji, 

dyrekcja 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Drzwi otwarte dla 
rodziców 

Wrzesień 
Listopad 
Styczeń 

Kwiecień 
Czerwiec 

 

Wychowawcy, 
dyrekcja 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Sprawdziany 
wiedzy i 

umiejętności w 
klasach trzecich 
Matura próbna 

Czerwiec  
Dyrekcja, 

nauczyciele 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Matury próbne 
I ich analizy 

Wrzesień, 
Grudzień, 
Marzec 

Dyrekcja, 
ZN 

 

Klasyfikacja 
semestralna 

Luty dyrekcja  

Zebranie 
ostatecznych 

deklaracji 
przystąpienia do 

egzaminu 
maturalnego 

Do 07 lutego wicedyrektor  

Rekolekcje 
wielkopostne 

Marzec 
 
 

J.Fornal 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Powołanie PZE Do 06 marca 
PSZE 

wicedyrektor 
 

Opracowanie i 
ogłoszenie 
szkolnego 

Do 06 marca 
PSZE 

wicedyrektor 
 



harmonogramu 
egzaminów ustnych 

Powołanie ZN Do 06  kwietnia 
PSZE 

wicedyrektor 
 

Klasyfikacja klas 
czwartych 

Ostatni tydzień 
kwietnia 

dyrekcja  

Przekazanie 
zdającym 

- instrukcji 
dotyczącej 

przebiegu egzaminu 
i szkolenie z zasad 
kodowani arkuszy 

- informacji o 
zasadach 

postępowania w 
przypadku nie 

zgłoszenia się na 
egzamin z przyczyn 

losowych 

Do 28 kwietnia  wicedyrektor 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 

Szkolenie PZE 
i ZN 

Do 30 kwietnia wicedyrektor  

Zakończenie zajęć 
w klasach 

maturalnych. 
Rozdanie 
świadectw 

ukończenia liceum 

28 kwietnia 
Dyrekcja 

wychowawcy 
 

Egzamin maturalny 
Od 04 maja 
Zgodnie z 

harmonogramem 

Dyrekcja 
ZN 

O ile na to 
pozwoli reżim 

sanitarny w 
związku 

COVID-19 
Klasyfikacja 

końcowa 
23 czerwiec dyrekcja  

Ogłoszenie 
wyników 
i wydanie 

absolwentom 
świadectw 

dojrzałości i 
aneksów 

Zgodnie z 
harmonogramem 

CKE 
dyrekcja  



Ogłoszenie 
wyników rekrutacji 

 

Zgodnie z 
harmonogramem 

ogłoszonym 
przez Kuratora 

Oświaty 

 
dyrekcja 

 

Przekazanie do 
OKE informacji 

dotyczących 
zgłoszeń do sesji 

poprawkowej 

Zgodnie z 
harmonogramem 

CKE 
dyrekcja  

Dni do dyspozycji 
dyrektora , 

dni wolne od zajęć 
dydaktycznych 

31.10, 02.11, 
03.11, 04.11, 
02.01, 02.05, 
04.05, 05.05, 
08.05, 09.06 

dyrekcja  

 
  



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDARZ 
DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023 



DZIAŁANIA 
PROFILAKTYCZNE 

TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI SFERA ROZWOJU UWAGI DO REALIZACJI 

Zajęcia integracyjne w 
klasach pierwszych z 
udziałem wychowawców. 

Wrzesień Pedagog, psycholog. Rozwój  społeczny  
i emocjonalny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Diagnoza w kl. I – wszych: 
ankieta dot. programu Wych. 
– Prof. Szkoły 

Wrzesień Pedagog Rozwój  społeczny  
i emocjonalny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Wycieczki integracyjno – 
edukacyjne w kl. I - wszych 

Wrzesień, październik, 
listopad 

Wychowawcy Rozwój  społeczny  
i emocjonalny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Zajęcia wsparcia 
psychologiczno – 
pedagogicznego w kl. III i 
IV 

Rok szkolny Pedagog Rozwój  społeczny  
i emocjonalny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Zajęcia warsztatowe z 
uczniami klas I-III: 
1. Budowanie i wzmacnianie 
pozytywnego obrazu siebie 
2. Akceptacja, tolerancja 
różnorodności. 
3. Rozwijanie interakcji 
społecznych ( budowanie 
wspierających więzi) 
4. Umiejętność radzenia 
sobie. 
5. Wspieranie umiejętności 
komunikacyjnych uczniów i 
ich ich zdolności wyrażania 
uczuć oraz słuchania innych. 

Cały rok szkolny, zgodnie z 
programem wychowawczym 

klasy. 

Psycholog szkolny Rozwój rozwój 
emocjonalny, społeczny. 

Profilaktyka I rzędowa 



6. Uczenie możliwych dróg 
rozpoznawania i 
rozwiązywania konfliktów. 

Zajęcia warsztatowe z 
uczniami klas IV: 
1.Identyfikowanie 
wczesnych sygnałów 
ostrzegawczych związanych 
ze stresem i odczuwaniem 
dyskomfortu 
2. Poznawanie i 
wykorzystywanie 
konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie ze stresem 
egzaminacyjnym. 

Grudzień- kwiecień Psycholog szkolny Rozwój emocjonalny. Profilaktyka I rzędowa 

 Powiatowy Konkurs pt.: „ 
Dbam o zdrowie HIV- 
AIDS”. 
Zajęcia warsztatowe  na 
temat  chorób 
przenoszonych drogą 
płciową. 

Listopad-grudzień Pedagog szkolny Rozwój fizyczny, rozwój 
emocjonalny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Realizacja programu pn.              
”Ars, czyli jak dbać o 
miłość” wśród uczniów klas 
I 

Marzec  Pedagog szkolny Rozwój fizyczny, rozwój 
emocjonalny, rozwój 

intelektualny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Realizacja programu pn. „ 
Wybierz życie – pierwszy 
krok” na temat profilaktyki 
raka szyjki macicy. 

Listopad  2022 r. Pedagog szkolny Rozwój fizyczny, 
intelektualny, emocjonalny. 

Profilaktyka I  rzędowa 



Zajęcia warsztatowe z 
uczennicami klas IV, na 
temat profilaktyki raka 
piersi. 

Październik Pedagog szkolny Rozwój fizyczny, 
intelektualny, emocjonalny. 

Profilaktyka I  rzędowa 

 Rozmowy indywidualne z 
uczniami i ich rodzicami w 
przypadku pojawienia się 
trudności wychowawczych    
( m.in. uzależnienia), 
wysokiej absencji na 
zajęciach obniżenia nastroju, 
symptomami depresji. 
Konsultowanie trudnych 
przypadków ze 
specjalistami.  

Cały rok szkolny Wychowawcy, pedagog 
szkolny, psycholog szkolny, 

dyrekcja szkoły. 

Rozwój emocjonalny Profilaktyka II rzędowa 

 Aktualizacja materiałów dla 
rodziców na temat placówek 
i osób świadczących pomoc 
w trudnych sytuacjach 
wychowawczych. 

Październik  Pedagog szkolny Rozwój intelektualny Profilaktyka I rzędowa 

Pomoc  psychologiczno-
pedagogiczna uczniom 
będącym w trakcie procesu 
terapii lub po zakończonym 
leczeniu.  Wsparcie w 
powrocie do 
satysfakcjonującego i 
społecznie użytecznego 
trybu życia. Udzielanie 
wsparcia rodzicom/prawnym 
opiekunom. 

W razie potrzeb Wychowawcy, pedagog 
szkolny, dyrekcja szkoły 

Rozwój emocjonalny, 
rozwój społeczny. 

Profilaktyka III rzędowa 



Realizacja zajęć 
warsztatowych na temat 
higieny zdrowia 
psychicznego. 
1. „ Zdrowie i higiena 
psychiczna. Jak dbać o 
swoje dobre samopoczucie” 
2. „Akceptacja siebie” 
3. Lęk i depresja. Gdzie 
szukać pomocy?” 
4. „Jak rozbroić stres” 
5. „ Techniki relaksacyjne w 
szkole i w domu” 

Zgodnie z planem programu 
wychowawczego klasy 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny. 

Rozwój emocjonalny Profilaktyka I rzędowa. 

 Zajęcia warsztatowe z 
uczniami na temat 
cyberprzemocy i przemocy 
rówieśniczej, zagrożeń w 
Internecie ( seksting, hejt, 
portale społecznościowe) 
 

Luty-maj 2023 Wychowawcy, pedagog 
szkolny. 

Rozwój emocjonalny, 
rozwój społeczny, rozwój 

intelektualny. 

Profilaktyka I rzędowa 

Zajęcia z uczniami klas I: 
Sposoby efektywnego 
uczenie się: diagnoza stylów 
uczenia się, mnemotechniki, 
higiena pracy 

Listopad Pedagog szkolny Rozwój społeczny  
i emocjonalny 

Profilaktyka I rzędowa 

Zajęcia z uczniami klas 
pierwszych na temat 
szkodliwości używania 
substancji 
psychoaktywnych, 
uzależnień behawioralnych. 

Listopad- grudzień 
2023 

Pedagog szkolny, zaproszeni 
profilaktycy. 

Rozwój społeczny, 
emocjonalny, intelektualny 

Profilaktyka I rzędowa 



 


