
I.  DZIAŁ PRACY OPIEKUŃCZEJ 
 

Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 

1. Zorganizowanie 

dowożenia  

i dożywiania dzieci 

1. Zorganizowanie dowożenia uczniów na trasie:  

a) Wyborów –Przemysłów –Niespusza Nowa – Niespusza 

Wieś – Karsznice Małe – Karsznice Duże – Mastki, 

b) ustalenie listy dowożonych dzieci, 

c) dostosowanie plan u lekcji do harmonogramu dowożenia. 

Dyrektor Urząd Gminy Cały rok 

2. Ustalenie listy dzieci najuboższych  

a) zakwalifikowanie dzieci do bezpłatnego dożywiania 

(kanapki, herbata)  
Dyrektor, 

 wychowawcy klas GOPS 
Cały rok 

3. Zapewnienie wszystkim dzieciom  możliwości korzystania  

z ciepłego napoju, kubka mleka, owoców w szkole. 

4. Wytypowanie uczniów potrzebujących pomocy socjalnej. Dyrektor Sierpień 

2. Zorganizowanie 

opieki 

wychowawczej 

uczniom 

znajdującym się  

w trudnej sytuacji 

1. Ustalenie listy uczniów 

a) sierot i półsierot, 

d) ojców i matek samotnie wychowujących dzieci, 

e) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

f) z rodzin moralnie zagrożonych, 

g) zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dyrektor 

Nauczyciel świetlicy, 

Wychowawcy klas 
Wrzesień 

2. Określenie form pomocy dzieciom znajdującym 

 się w trudnej sytuacji (bezpłatne żywienie, zwolnienie 

 z opłat za dowóz). 

GOPS 

Wychowawcy klas 
Październik 

3. Ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (zwolnienie najbiedniejszych dzieci z opłat). 
Wychowawcy klas 

3. Zapewnienie 

opieki pielęgniarki 

oraz korzystanie  

z fluoryzacji 

1. Przeprowadzenie kontroli czystości u uczniów klas 0 – VI. 

Dyrektor, 

Pielęgniarka 
Wychowawcy klas Cały rok 

2. Indywidualna fluoryzacja. 

4. Zorganizowanie 

zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych  

w świetlicy 

szkolnej 

 

1. Według harmonogramu pracy świetlicy. 

Nauczyciel świetlicy Nauczyciel świetlicy Cały rok 



5. Zapewnienie 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej 

 

1. Według planu wychowawcy klasowego. 
Dyrektor 

Pracownicy PPP Cały rok 
2. Współpraca z PPP. 

Wychowawcy klas 

3. Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powołane zespoły 

 i nauczyciele 

Pracownicy PPP Cały rok 

6. Zorganizowanie 

zajęć w ramach 

edukacji 

komunikacyjnej 

1. Zapoznanie uczniów klas IV – VI z przepisami Kodeksu 

drogowego.  

Dyrektor 

Agata Łabowicz 

Policja 

Wychowawcy 

Marzec 

2. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Współpraca 

z WORD w  Skierniewicach – „Ruchome Miasteczko Ruchu 

Drogowego”. 

Marzec - maj 

3. Przeprowadzenie egzaminu. Maj 

4. Realizacja zagadnień o tematyce komunikacyjnej  

w ramach lekcji wychowawczych. 
Wychowawcy klas Cały rok 

5. Udział uczniów  klas I – III w akcji „Odblaskowe 

pierwszaki”. 

Wychowawcy 

klas 0 - III 
Wrzesień 

6. Udział uczniów kl. I w akcji „Klub bezpiecznego Kubusia 

Puchatka”. 
Wychowawca kl. I Policja Cały rok 

7. Zapewnienie 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły 

podczas przerw 

1. Zorganizowanie dyżurów nauczycieli i dyżurów 

uczniowskich. 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Samorząd uczniowski 
Cały rok 

2. Poinformowanie uczniów i  rodziców o zakazie 

wprowadzania psów na teren szkoły. 
Wychowawcy klas 

 

Zgodnie  

z terminem 

pierwszych 

wywiadówek 

3. Zapoznanie z regulaminami i dokumentami obowiązującymi 

w szkole. Wspólna analiza i modyfikacja (nauczyciele, 

uczniowie, rodzice).  

8. Przeprowadzenie 

ćwiczeń ewakuacji 

budynku w 

przypadku 

zagrożenia 

1. Szkolenia Rady  Pedagogicznej w zakresie procedury 

ewakuacji na wypadek zagrożenia. 
Dyrektor 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
2. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania  

w warunkach zagrożenia. 
Wychowawcy 

3. Przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacji. 
Dyrektor 

 


