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X. HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO REALIZOWANEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

SFERA INTELEKTUALNA 

 

KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI  UCZNIÓW ZA WŁASNY ROZWÓJ POZNAWCZY, POBUDZANIE ICH KREATYWNOŚCI 

I  INNOWACYJNOŚCI. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH. 

 

LP. 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 
SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

1. 

 

Organizowanie zajęć rozwijających 

samodzielność w rozwoju poznawczym, 

kreatywność i innowacyjność, w tym we 

współpracy z uczelniami i instytucjami i 

organizacjami lokalnymi. 

 

1. Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć przygotowujących 

do matury, projektów edukacyjnych. 

2. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami 

naukowymi (warsztaty, wykłady, zajęcia laboratoryjne). 

3. Udział w inicjatywach miejskich i regionalnych. 

4. Organizacja autorskich konkursów szkoły oraz 

konkursów organizowanych we współpracy z innymi: 

Polska Piastowska, Kontynenty Świata, Olimpiada 

Języka Angielskiego i inne. 

5. Przygotowywanie  uczniów do udziału w zewnętrznych 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Nauczyciele, wychowawcy oraz 

organizatorzy konkursów. 

Cały rok. 

2. 

Rozwijanie  motywacji  uczniów i ich 

odpowiedzialności za uczenie się, 

podnoszenie efektywności kształcenia. 

 

1. Obserwacje postaw uczniów, rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami. 

2. Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji  

gimnazjalnych, sprawdzianów dyrektorskich,  matur 

próbnych oraz wykorzystanie analizy wyników do pracy 

z uczniami. 

3. Ukazywanie korzyści wynikających z rozwoju 

poznawczego, w tym:  

a) przyznawanie nagród przewidzianych w Szkolnym 

Systemie Nagród, 

b) prowadzenie procedur stypendialnych  za osiągnięcia 

poznawcze i artystyczne i sportowe. 

1. Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy. 

2. Zespoły przedmiotowe: 

a) nauczyciele, wychowawcy, 

dyrektor, 

b) pedagodzy, dyrektor. 

Na bieżąco. 

Wg harmonogramu 

sprawdzianów 

Wg  Szkolnego  

Systemu Nagród i 

harmonogramu 

przydzielania 

stypendiów. 
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3. 

Udzielanie pomocy uczniom w rozwoju 

poznawczym. 

 

1. Prowadzenie konsultacji i zajęć  dydaktyczno-

wyrównawczych. 

2. Dostosowanie metod i form nauczania  oraz warunków i 

form matury do specjalnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Prowadzenie procedur dostosowywania warunków i 

form egzaminów maturalnych. 

4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

1. Zainteresowani nauczyciele. 

2. Pedagog szk./ wychowawcy, 

nauczyciele. 

3. Pedagog D. Wojnowska, 

wicedyrektor K. Słowikowska. 

4. Pedagodzy, wychowawcy. 

Cały rok. 

4. 

Wspieranie uczniów  w samodzielnym 

podejmowaniu decyzji edukacyjno-

zawodowych. 
 

1. Opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej 

szkoły informacji dla maturzystów. 

2. Wycieczki na uczelnie wyższe, kontakty z uczelnianymi 

biurami karier, OHP, udział w Salonie Maturzystów. 

3. Działania szkolnego doradcy zawodowego, w tym 

poradnictwo indywidualne i grupowe. 

4. Szkolenia i konsultacje indywidualne w zakresie 

procedur maturalnych. 

1. Doradca zawodowy. 

2. Wybrani nauczyciele 

przedmiotów, wychowawcy. 

3. Doradca zawodowy. 

4. Wicedyrektor K. 

Słowikowska. 

Cały rok. 

5. 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów oraz bezpiecznego i 

odpowiedzialnego korzystania z zasobów 

dostępnych w Internecie. 

 

1. Realizacja treści programowych z informatyki, 

przygotowywanie do konkursów informatycznych. 

2. Wykorzystywanie TIK w nauczaniu różnych 

przedmiotów. 

3. Zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w 

Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów 

społecznościowych podczas godz. wych., na lekcjach 

informatyki, spotkania z ekspertami (policja, 

edukatorzy). Na zajęciach poruszyć proponowane przez 

uczniów tematy: 

 zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem 

z Internetu; 

 konsekwencje, w tym prawne, stosowania 

cyberprzemocy; 

 skutki psychologiczne i zdrowotne stosowania i 

doznawania cyberprzemocy; 

 sposoby i źródła pomocy. 

1. Nauczyciele informatyki. 

2. Wszyscy nauczyciele. 

3. Wychowawcy, n-le 

informatyki. 

 

 
 

Cały rok. 
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SFERA SPOŁECZNA 

KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY SAMODZIELNOŚCI I OTWARTOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, WDRAŻANIE DO PRZESTRZEGANIA NORM. 

 

 

1. 
Tworzenie spójnego  środowiska szkolnego. 

1. Wdrażanie spójnych zasad i podniesienie poziomu ich 

respektowania. 

2. Monitorowanie frekwencji uczniów i podejmowanie 

działań zapobiegających absencji uczniów w szkole. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagodzy szk. 

 

Cały rok, we 

wrześniu 

szczególnie kl. I i 

rodzice. 

2. 

Pielęgnowanie tradycji szkolnych, 

tworzenie warunków do samodzielnych i 

kreatywnych  postaw młodzieży i ich 

zaangażowania w życie klasy i szkoły. 

1. Realizacja kalendarza wydarzeń szkolnych. 

2. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

3. Działalność samorządów klasowych. 

1. Wg kalendarium wyznaczone 

osoby. 

2. Opiekun Samorządu 

Szkolnego. 

3. Wychowawcy. 

Wg kalendarium. 

3. 
Stwarzanie okazji do pomagania innym, 

wzmacnianie wrażliwości społecznej. 

1. Udział akcjach charytatywnych. 

2. Szkolne i klasowe inicjatywy na rzecz drugiego 

człowieka, np. organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz  

podopiecznych  różnych fundacji, kiermasze świąteczne, 

kiermasze ciast, zbiórki zabawek, itp. 

3. Honorowe Krwiodawstwo. 

4. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. 

5. Zajęcia edukacyjne z zakresu rozpoznawania potrzeb, 

empatii realizowane w czasie godzin wychowawczych. 

6. Organizacja Regionalnych Zawodów w Udzielaniu 

Pierwszej Pomocy. 

1/2/4. Szkolne Koło 

Wolontariatu, wychowawcy, SU, 

katecheci, zainteresowani 

nauczyciele. 

3. Nauczyciel chemii A. 

Leoniuk. 

5. Wychowawcy, 

pedagodzy szkolni. 

6. A.Basiel. 

Cały rok, wg 

harmonogramu 

akcji. 

6. Maj 2019 r. 

4. 
Przygotowanie uczniów do dorosłości i 

pełnienia ról społecznych. 

1. Zajęcia z  wychowania do życia w rodzinie. 

2. Zajęcia edukacyjne w ramach religii katolickiej i 

prawosławnej. 

3. Zajęcia edukacyjne podnoszące umiejętności społeczne, 

komunikacyjne, rozpoznawania potencjału społecznego i 

pełnionych ról w grupie realizowane w trakcie godz. 

wychowawczych. 

4. Tworzenie możliwości pracy zespołowej w trakcie 

różnych przedmiotów. 

Dyrektor, n-l wych.do życia w 

rodzinie, katecheci, 

wychowawcy, pedagodzy szk. 

4. Wszyscy nauczyciele. 

1/2 Wg rozkładu 

lekcji. 

3. Wg planu wych. 

kl. 

4. Na bieżąco. 
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SFERA PSYCHICZNA 

ROZWIJANIE  DOJRZAŁOŚCI EMOCJONALNEJ UCZNIÓW, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO  SPRZYJAJĄCEGO DOBREJ KONDYCJI 

PSYCHICZNEJ. 
 

1. 

Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego 

środowiska szkolnego. Wzmacnianie  

pozytywnych relacji. Profilaktyka 

przemocy rówieśniczej. 

1. Diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem 

potrzeb i bezpieczeństwa- obserwacje, rozmowy, 

badania ankietowe. 

2. Organizacja dni adaptacyjnych uczniów klas I. 

3. Promowanie pozytywnych postaw- Plebiscyt na Ucznia  

i Nauczyciela Roku. 

4. Organizowanie wspólnych imprez klasowych-wycieczki, 

wyjścia poza szkołę. 

5. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych. 

6. Rozwijanie pomocy koleżeńskiej w klasach. 

7. Zajęcia edukacyjne o odpowiedzialności karnej 

nieletnich i pełnoletnich, zajęcia edukacyjne 

przeciwdziałające cyberprzemocy. 

1. Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni. 

2. Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego / pedagog szk. 

3. A. Bronakowska. 

4. Wychowawcy. 

5. Wychowawcy, Pedagodzy. 

6. Wychowawcy, Pedagodzy. 

7. Wychowawcy, n-le wos. 

1. Cały rok. 

Badanie- po 

zajęciach 

adaptacyjnych. 

2. 19.09-10.10. 

3. Marzec 2019 r. 

4-7. Cały rok. 

2. 

Prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia 

psychicznego, wzmacnianie umiejętności 

psychologicznych uczniów. 
 

1. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli w 

zakresie norm rozwojowych młodzieży i przejawów 

zaburzeń psychicznych: 

a) samokształcenie nauczycieli w oparciu o posiadaną 

przez szkołę literaturę i opracowane materiały 

edukacyjne, 

b) udział w szkoleniach organizowanych w szkole i/lub 

poza nią. 

2. Podniesienie wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie 

norm rozwojowych młodzieży i przejawów zaburzeń 

psychicznych: 

a) uaktualnianie materiałów edukacyjnych na stronie 

internetowej szkoły, w tym o ośrodkach udzielających 

wsparcia, 

b) przeprowadzenie wywiadówek  w klasach, indywidualne 

konsultacje. 

3. Podniesienie wiedzy i wzmacnianie umiejętności 

uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego: 

a) realizacja treści programowych w czasie biologii, 

przyrody, wychowania fizycznego, religii, wdż, 

b) zajęcia edukacyjne w czasie godzin wych. na temat 

1. Wszyscy nauczyciele, lider 

WDN, Dyrektor. 

2. Pedagodzy szkolni, 

administrator strony szkoły, 

wychowawcy.  

3. Nauczyciele wybranych 

przedmiotów, wychowawcy, 

pedagodzy szk. 

4. Wychowawcy, pedagodzy 

szk., doradca zaw. 

Cały rok. 
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radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

emocji, określania własnego potencjału, budowania 

poczucia własnej wartości,   itp. z uwzględnieniem 

preferencji uczniów, 

c) tworzenie gazetek, kolportaż broszurek. 

4. Indywidualne konsultacje z pedagogiem szk., doradcą 

zaw., wychowawcą. 

3. Udzielanie pomocy uczniom  i rodzicom. 

1. Identyfikacja uczniów przeżywających trudności. 

2. Opracowanie i wdrożenie zakresu pomocy uczniowi na 

terenie szkoły, wskazanie uczniom i ich rodzicom miejsc 

pomocy specjalistycznej, współpraca z poradnią psych.-

ped. i innymi ośrodkami. 

3. Pomoc uczniom przeżywającym trudności rodzinne: 

a) monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów objętych: 

procedurą niebieskiej karty, kuratelą sądową i pomocą 

MOPR i wdrażanie pomocy wypracowanej w ramach 

zespołów interdyscyplinarnych, 

b) prowadzenie pomocy materialnej: stypendia i zasiłki 

szkolne, współpraca z MOPR i GOPR w zakresie 

dożywiania. 

1/2/3. Wychowawcy, 
pedagog szk., nauczyciele. 

Cały rok. 

. 

SFERA FIZYCZNA 
WSPIERANIE UCZNIÓW W PRAWIDŁOWYM ROZWOJU I ZDROWYM STYLU ŻYCIA, 

PRZECIWDZIAŁANIE POJAWIANIU SIĘ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH. 

 

1. 
Organizowanie przedsięwzięć działań 

edukacyjnych sprzyjających zdrowiu i 

promujących aktywny styl życia. 

1. Uczestnictwo w miejskich i ogólnopolskich akcjach 

promujących zdrowie. 

2. Uwzględnienie oferty edukacyjnej pielęgniarki szkolnej 

w planach wychowawczych klas. 

3. Wzmacnianie aktywności fizycznej uczniów: 

a) na lekcjach wychowania fizycznego,  

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z 

uwzględnieniem oczekiwań uczniów, 

c) organizacja Dnia Sportu, 

d) rozwijanie predyspozycji sportowych poprzez udział w 

zawodach i rozgrywkach sportowych. 

4. Organizacja wyjść i wycieczek uwzględniających 

aktywny wypoczynek: wędrówki piesze, rajdy 

1. Wychowawcy, pielęgniarka. 

2. Wychowawcy, pielęgniarka. 

3. N-le w-f. 

4. Wychowawcy. 

5. N-le w-f, biologii, 

wychowawcy, SU. 

6. Pielęgniarka. 

 

 

1. Wg kalendarza 

imprez i akcji. 

Cały rok. 
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rowerowe, spływy kajakowe itp. 

5. Promowanie zdrowego odżywiania: 

a) opracowywanie informacji i redagowanie plakatów o 

zasadach zdrowego odżywiania się, pogadanki w trakcie 

zajęć w-f, zajęcia edukacyjne w trakcie godz. wych, 

biologii, 

b) organizowanie kiermaszów ze zdrowymi przekąskami, 

c) propagowanie zastępowania przekąski ze sklepiku na 

rzecz obiadu na stołówce szkolnej. 

6. Opieka zdrowotna pielęgniarki szkolnej. 

2. 
Profilaktyka palenia papierosów i  

e-papierosów. 

1. Wzmożona obserwacja i diagnoza zachowań młodzieży, 

kontrolowanie miejsc w szkole, gdzie uczeń może być 

mniej widoczny, zwłaszcza toalety, boczne wejścia, 

teren pomiędzy blokami.  

2. Wzmocnienie  sprawdzanie  terenu szkoły i  jej okolicy, 

w tym we współpracy z patrolem szkolnym, 

kontrolowanie opuszczania przez uczniów budynku i 

terenu szkoły. 

3. Aktualizacja Szkolnego Systemu Konsekwencji w 

zakresie konsekwencji za palenie papierosów. 

4. Informowanie uczniów i rodziców o działaniach szkoły 

wobec uczniów palących. 

5. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec palących 

uczniów, w tym kierowanie  do rekomendowanych 

programów antynikotynowych prowadzonych przez 

ETAP. 

6. Udział w kampaniach  antynikotynowych, 

7. Promowanie mody na niepalenie i zdrowy  styl życia. 

8. Prowadzenie zajęć edukacyjnych zwiększających 

świadomość zagrożeń związanych z paleniem, w tym 

zapraszanie specjalistów na zajęcia z uczniami. 

9. Wprowadzanie dyskusji o szkodliwości palenia w czasie 

lekcji na różnych przedmiotach. 

1. Wszyscy n-le i pracownicy 

szkoły, pedagodzy. 

2. Nauczyciele dyżurujący. 

3. Pedagodzy, wychowawcy. 

4. Pedagodzy. 

5. Wychowawcy, pedagodzy. 

6. Wychowawcy, SU. 

7. Samorząd Szkolny, 

wychowawcy. 

8. Wychowawcy, pedagodzy. 

9. Wszyscy nauczyciele. 

Cały rok. 

3. Wrzesień 2018 r. 

3. 
Profilaktyka picia alkoholu i spożywania 

innych substancji psychoaktywnych. 

1. Uważne  obserwowanie   zachowania uczniów w 

kierunku spożywania przez nich alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych. 

2. Udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o ofercie 

pomocy specjalistycznej. 

3. Przekazywanie uczniom i rodzicom  informacji na temat 

1. Wychowawcy, nauczyciele i 

pracownicy szkoły, pedagodzy. 
2. Wychowawcy, 
 pedagog szkolny. 
3. Administratorzy strony 

internetowej, wychowawcy,  

Cały rok. 
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konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii: 

a) aktualizowanie informacji na stronie internetowej 

szkoły, 

b) przekazanie informacji uczniom w czasie godzin 

wychowawczych i lekcji WOS, 

c) przekazanie informacji rodzicom w trakcie wywiadówki 

/ indywidualnych spotkań z wychowawcą i z 

pedagogiem szkolnym. 

4. Informowanie o obowiązujących w szkole procedurach 

interwencyjnych i współpracy z Policją w takcie spotkań 

indywidualnych, godz. wych. 

5. Wzmacnianie kompetencje  nauczycieli w 

rozpoznawaniu zachowań ryzykownych i prowadzeniu 

efektywnych działań profilaktycznych, m.in.: 

a) przedstawianie oferty szkoleniowej białostockich 

ośrodków, 

b) szkolenie nauczycieli w ramach WDN i/lub poza szkołą. 

6. Poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków i substancji 

psychoaktywnych oraz postępowania w tego typu 

przypadkach: 

a) uaktualnianie materiałów edukacyjnych na stronie 

internetowej szkoły, wywiadówki w klasach, 

(uwzględnić preferencje rodziców, zawarte w 

rekomendacjach po badaniach: 

 profilaktyka e-uzależnień (od Internetu, komputerów, 

telefonów); 

 profilaktyka uzależnień od substancji; 

 zdrowie psychiczne; 

 porozumiewanie się z nastolatkiem; 

  konsultacje indywidualne dla rodziców. 

7. Zajęcia edukacyjne w trakcie godz. wych na temat  

asertywności, przeciwdziałania presji grupy 

rówieśniczej, wzmacnianie norm w klasach  

przeciwnych piciu alkoholu, używaniu  substancji 

psychoaktywnych, przełamywanie przekonań, że picie 

jest normalne i powszechne, zapraszanie specjalistów, 

pedagodzy, n-le WOS. 

4. Pedagog szkolny, 

wychowawcy. 

6. Zespół WDN, pedagog 

szkolny, zainteresowani 

nauczyciele. 

6/7. Wychowawcy klas, pedagog 

szk. 

8. Nauczyciele dyżurujący, 

pracownicy szkoły, 

wychowawcy, pedagodzy. 
9. Pedagodzy, wychowawcy, 

Dyrektor. 
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podejmowanie dyskusji i zagrożeniach.  

8. Identyfikowanie ucznia z grupy podwyższonego ryzyka, 

analiza trudności ucznia: niepowodzeń szkolnych, 

zaburzeń zachowania, zaburzeń zdrowia psychicznego, 

oznak picia lub użycia substancji psychoaktywnych. 

9. Podjęcie interwencji zgodnie z procedurami zawartymi 

w Szkolnym Kodeksie Norm, skierowanie ucznia do 

specjalistycznej pomocy. 

4. 
Przeciwdziałanie innym zrachowaniom 

ryzykownym. 

1. Rozwijanie świadomości uczniów w zakresie 

ryzykownych zachowań seksualnych, wzmacnianie 

systemu wartości i norm, problematyka HIV:  

zajęcia edukacyjne w trakcie godzin wychowawczych, 

wychowania do życia w rodzinie, religii, biologii i 

przyrody. 
2. Rozwijanie świadomości uczniów dotyczących działania 

sekt i innych niekonstruktywnych grup społecznych, 

rozwijanie umiejętności rozpoznawania i 

przeciwstawiania się manipulacjom: zajęcia edukacyjne 

w trakcie godzin wychowawczych, religii, wos. 

1. Wychowawcy, n-le 

wychowania do życia w 

rodzinie, religii, biologii i 

przyrody. 

2. Wychowawcy, nauczyciele 

religii i wiedzy o 

społeczeństwie. 

3. Wszyscy nauczyciele, n-le 

informatyki i wychowawcy. 

1-3. Wg planów 

wychowawczych 

klas i programów 

nauczania 

poszczególnych 

przedmiotów. 

SFERA AKSJOLOGICZNA 
KSZTAŁTOWANIE  POSTAW PATRIOTYCZNYCH I ROZWIJANIE DOJRZAŁEGO SYSTEMU WARTOŚCI. 

1. 
Organizowanie działań budzących 

wrażliwość na historię kraju. 

1. Udział w obchodach 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości. 

2. Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych. 

3. Uczenie codziennego  szacunku do symboli 

narodowych, przestrzeganie ceremoniału związanego ze 

sztandarem szkoły. 

4. Uczenie wykorzystywania wiedzy o zasadach ustroju RP 

do interpretacji wydarzeń z życia publicznego –

realizacja treści programowych na lekcjach wos i historii 

i społ. 

5. Ukazywanie wzorca państwa prawego, funkcjonującego 

na podstawie mechanizmów demokratycznych - 

realizacja treści programowych na lekcjach wos i historii 

i społ. 

6. Kształtowanie zainteresowań historią, przygotowywanie 

uczniów do konkursów, w tym: „Polska Piastowska” – 

autorski konkurs o zasięgu ogólnopolskim. 

1-2. Wyznaczeni nauczyciele, 

wychowawcy. 
3. Wszyscy nauczyciele. 
4,5,6. Nauczyciele WOS, 

historii, Dyrekcja. 
 

Wg harmonogramu 

obchodów. 
Wg rozkładu lekcji. 
6. Kwiecień 2019 r. 
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2. 

Realizowanie działań kształtujących 

postawę tolerancji wobec odmienności 

kulturowej, uwrażliwianie na równość 

szans. 
 

 

1. Udział w białostockich  przedsięwzięciach, promujących 

tolerancję, kulturę i obyczaje mniejszości kulturowych i 

etnicznych. 

2. Zajęcia uczące tolerancji wobec odmienności kulturowej 

i religijnej podczas godzin wych. i lekcji religii. 

3. Spotkania z kulturą i obyczajami  mniejszości 

etnicznych- spotkania  z ciekawymi ludźmi, miejscami, 

inicjatywami- wyjścia i wycieczki. 

Wychowawcy, pedagodzy szk, n-

le wos, religii, j. obcych, 

koordynatorzy projektu. 

Cały rok. 

3. 

Realizowanie działań budzących postawy 

ekologiczne i współodpowiedzialność za 

stan środowiska. 

 

1. Organizacja Powiatowego Konkursu Geograficznego 

„Kontynenty Świata”. 

2. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad 

przyrodniczych. 

3. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i 

edukacyjnych. 

4. Udział w białostockich inicjatywach , np. czyszczenie 

lasów. 

5. Realizacja treści edukacyjnych w ramach: przedmiotów 

przyrodniczych z zakresu zasad zrównoważonego 

rozwoju. 

1. N-le geografii. 

2. N-le przedmiotów 

przyrodniczych. 

3. Wychowawcy, nauczyciele. 

4. Wychowawcy, n-le 

przedmiotów przyrod. 

5. N-le przedmiotów 

przyrodniczych. 

Wg harmonogramu 

konkursu. 
2/3/4/5 Cały rok. 


