
 

 

 

PLAN WYCHOWAWCZY 
 

GIMNAZJUM NR 3 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO 

w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

  

Rok szkolny 2016/2017 

 

 

Zgodnie z programem wychowawczym na wszystkich poziomach nauczania realizujemy następujące  
zadania: 
1. Krzewienie postaw patriotycznych. 
2. Poszanowanie historii, tradycji i kultury narodowej oraz lokalnej 
3. Przybliżanie uczniom sylwetki patrona szkoły – Aleksandra Kamińskiego 
4. Uczenie kultury osobistej, bycia i funkcjonowania w grupie oraz efektywnej komunikacji. 
5. Angażowanie młodzieży w działalność społeczną i samorządową. 
6. Rozwijanie zainteresowań uczniów i umacnianie poczucia własnej wartości 
7. Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy ucznia – w wymiarze intelektualnym, psychicznym, estetycznym, 

moralnym i duchowym. 
8. Propagowanie zdrowego stylu życia. 
9. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowania i decyzje. 
10. Przygotowanie dziecka do udziału w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym. 

 
 

 



Kalendarz stałych imprez szkolnych 
 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. 1. września 
- rozpoczęcie roku szkolnego 
- 77 rocznica wybuchu II wojny światowej 

wychowawcy klas IX  

2. Święto KEN. Ślubowanie klas I. 
 

p. I. Lisiak X  

3. 98 rocznica  odzyskania przez  Polskę niepodległości. 
 

p. K. Baryła 
p. Z. Grzejszczak 

XI  

4. Kiermasz informacyjny – kraje anglo- i niemieckojęzyczne. 
 

p. M. Golanowska 
p. K. Wężyk 

XI  

5. Festiwal nauki dla uczniów klas I – „800 lat Piotrkowa 
|Trybunalskiego”. 

p. D. Gajewska, p. K. Baryła 
p. A. Łukowska 

XII  

6.  Jasełka. 
 

p. H. Bębnowicz 
p. M. Gielec 

XII  

7. Quiz Europejski – Węgry. p. M. Golanowska 
p. K. Wężyk 

III  

8. Dzień Patrona. 
 

p. M. Sikorska 
p. A. Robakowska 

III/IV  

9. Uczczenie pamięci o Janie Pawle II. p. H. Bębnowicz 
p. M. Sikorska 

IV  

10. 225 rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja 
 

p. E. Misiak – Iwańska, p. I Lisiak,  
p. K. Baryła 

V  

11. Prezentacje gimnazjalnych projektów edukacyjnych. opiekunowie projektów  
 

V  
 

12. Obchody „Dni Ziemi”  
  

p. D. Wróbel  
wychowawcy klas 

IV  

13. Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego 2016/2017,  
klasy I-III 
 
 

p. I. Lisiak 
p. J. Winiarski 

VI  

14. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 wychowawcy klas IX  

 



 
Krzewienie postaw patriotycznych. 

Poszanowanie historii, tradycji i kultury narodowej oraz lokalnej. 
 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. Porządkowanie grobów na    Cmentarzu Wojennym.                                                         wychowawcy  X-XI   

2. Poznanie mechanizmów wyborów   demokratycznych. n-l  WOS-u  XI   

3. Udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez  Wielką  
    Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

wychowawcy  I  

4. Kształtowanie szacunku dla symboli  narodowych i szkolnych. wychowawcy, n-le historii, j. polskiego i 
WOS-u, opiekun pocztu sztandarowego 

cały rok  

5. Udział w  miejskich obchodach świąt państwowych.  wychowawcy  
opiekun SU  

cały rok  

6. Udział w uroczystościach szkolnych związanych z ważnymi 
    historycznymi rocznicami. 

wychowawcy 
 

cały rok 
 

 

7. Współpraca z Domem Małego Dziecka. opiekun  PCK 
 

cały rok 
 

 

8. Współpraca z Domem Seniora. 
 

opiekun  PCK 
 

cały rok 
 

 

9. Współpraca ze schroniskiem dla   zwierząt.  
 

opiekun  PCK 
 

cały rok 
 

 

10. Wolontariat – Fundacja „Dziewczynka z zapałkami”. 
 

pedagog 
 

cały rok  

11. Lekcje muzealne. 
 

p. K. Baryła cały rok 
 

 

12. Sejm i senat. 
 

p. K. Baryła 
 

cały rok 
 

 

13. Spotkanie  z  twórcami  kultury naszego regionu. p. M. Sikorska cały rok 
 

 

14 . Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. p. K. Baryła, p. Z. Grzejszczak, 
wychowawcy klas 

II semestr 
 

 



15. Konkursnanajciekawszy projekt wycieczki po Piotrkowie 
Tryb.,kl. II- III 

p. K. Wężyk luty 2017  

16. Klasowe spotkania muzealne – 800 lat historii Piotrkowa 
Trybunalskiego” – lekcje muzealne 

wychowawcy wrzesień – 
grudzień2016 

 

17. Piotrkowscy prezydenci i ich główne inicjatywy na rzecz 
miasta.  
Dowolna forma prezentacji. 

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie kl. II - III marzec 2017 

18. Wieczór poezji piotrkowskich poetów. nauczyciele języka polskiego kl. I -III luty 2017 

19. Kuchnia regionalna. p.E Serafin Kl. I - III rok szkolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uczenie kultury osobistej, bycia i funkcjonowania w grupie oraz efektywnej komunikacji. 
Angażowanie młodzieży w działalność społeczną i samorządową. 

 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. Omówienie  przepisów  BHP obowiązujących na  terenie  szkoły. 
 

wychowawcy klas  IX  

2. Omówienie  regulaminów  porządkowych  funkcjonujących na  terenie  szkoły. 
 

wychowawcy klas  IX 
 

 

3. Uczeń  ma  prawo,  uczeń  ma  obowiązek - zapoznanie  uczniów  ze statutem  
   szkoły. 

wychowawcy klas  IX  

4. Omówienie  praw  i  obowiązków uczniów, którzy  pełnią  funkcje w  klasie  
    i w organizacjach uczniowskich. 
 

pedagog 
 

IX  

5. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z  planem  wychowawczym. 
 

opiekun   SU 
 

IX 
 

 

6. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania wychowawcy klas  IX 
 

 

7. Wybory  do   Samorządu Uczniowskiego  na  rok   szkolny 2015/2016. 
 

opiekun  SU 
 

IX 
 

 

8. Projekt CEO „Weź oddech”. p. M. Sporysiak 
p. K. Baryła 

Kontynuacja  
IX 2016 –  
III 2017 

 

 

9. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta 
 

opiekun  SU 
 

cały rok  

10. Inicjatywy SU : wyjścia do kina, wizyty w muzeum, udział w spotkaniach                 
autorskich, zajęcia terenowe w szkółce leśnej, zajęcia w  bibliotece 
 

opiekun SU  cały rok   

11. Redagowanie  gazetki  szkolnej. p. M. Sikorska  cały rok   

 
 

 



Rozwijanie zainteresowań uczniów i umacnianie poczucia własnej wartości. 
 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 

nauczyciele 
przedmiotów 
 

cały rok  

2. Konkursy plastyczne. 
 

nauczyciele plastyki cały rok  

3. XII Gimnazjalny Konkurs Poetycki 
 

p. M. Sikorska 
 

V  

4. Konkursy matematyczne: 
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2016” 
- „Matematyka moja pasja” - wojewódzki konkurs matematyczny 
- Międzygimnazjalny Turniej Matematyczny - powiatowy. 
- Maraton Matematyczny organizowany pod patronatem Prezydenta m. Piotrkowa  
   Trybunalskiego - powiatowy 
 

nauczyciele 
matematyki 

cały rok  

5. Olimpiada Promocji Zdrowia – PCK. 
 

p. M. Sporysiak IV  

6. Akcja „Gorączka złota” 
 

p. M. Sporysiak III – VI 2017  

7. „Żyj zdrowo i kolorowo” p. D. Wróbel II półrocze 
 

 

8. Konkursy o różnorodnej tematyce -  zasięg powiatowy, wojewódzki i  
     ogólnopolski. 
 

nauczyciele 
przedmiotów 

cały rok  

9. Turnieje świetlicowe. (we współpracy z Radą Osiedla) 
- Jesienny turniej szachowy 
- Zimowy turniej warcabowy 
- Wiosenny turniej tenisa stołowego 

p. A. Kowalska  
XII 
II 
V 

 

11. Miejski Konkurs Historyczny „Moje drzewo genealogiczne” – klasy I 
 

p. Z. Grzejszczak X  

12. Szkolny konkurs promujący zdrowy styl życia „Dzień profilaktyki”. p. M. Gielec 
p. E. Sola 

X  



13. Konkursy z języka angielskiego: „What do you know about UK?” oraz „What 
do you know about Kanada?” 

 

p. M. Golanowska II semestr  

14. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. 
- konkurs na prezentację na temat dopalaczy, 
- konkurs na najlepszy komiks firmujący program „Trzymaj formę”- kl. III, 
- konkurs na prezentację promujący zdrowy styl życia w ramach programu: 
„Trzymaj formę”-kl. II, 
- „Turystyczna Encyklopedia Miasta Piotrkowa. Wirtualny spacer po mieście.”  
kl. II – III. 

p. E. Serafin X – XII 2016 
 
 
 
 

rok szkolny 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dbanie o wszechstronny rozwój osobowy ucznia – w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 
estetycznym, moralnym i duchowym. 

 
ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI 

 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. Sumienie  chrześcijanina. 
 

nauczyciele katecheci 
 

cały  rok 
 

 

2.Wpływ  mediów  na  kształtowanie postaw  moralnych. 
 

nauczyciele języka 
polskiego 

cały  rok 
 

 

3. Rozwój  duchowy  człowieka – miłość, wolność  i  
   odpowiedzialność. 

nauczyciele katecheci 
 

cały  rok 
 

 

4. Podtrzymywanie  tradycji chrześcijańskiej. nauczyciele katecheci 
 

cały  rok 
 

 

5. Propagowanie nauczania Papieża Franciszka. 
     

nauczyciele katecheci 
 

cały  rok 
 

 

6. Przygotowanie do obchodów 800 – lecia Piotrkowa Trybunalskiego 
- budynki sakralne w historii Piotrkowa Tryb., 
- wpływ zakonów na rozwój naszego miasta. 

nauczyciele katecheci cały  rok 
 

 

7. Wartości  chrześcijańskie w lekturze szkolnej. 
 

nauczyciele języka 
polskiego 

cały  rok 
 

 

8. Wspieranie  materialne  dzieci  z  uboższych rodzin,  zbiórka  
   pieniędzy, odzieży, innych rzeczy. 

pedagog, opiekun 
samorządu, katecheci 
 

cały  rok 
 

 

9.  Organizowanie  imprez  klasowych: 
• Dzień  Chłopca 
• Dzień  Kobiet 
• Mikołajki 
• Wigilia 
• Andrzejkowe   wróżby 
• Dzień postaci z bajek 

wychowawcy klas cały  rok 
 

 

10. Akcentowanie ważnych dni poprzez: 
- rozdawanie  świątecznych gwiazdek. 
- rozdawanie  walentynkowych serduszek. 

p. D. Gajewska 
p. I. Lisiak 
 

cały  rok 
 

 

11. Wycieczki  do  teatru,  kina,  BWA, Muzeum  Regionalnego,  
     Biblioteki, Archiwum Państwowego. 

wychowawcy klas cały  rok 
 

 



12. Cykliczne prezentacje osiągnięć uczniów: 
- mała galeria 
- wystawa prac uczniów, biorących udział w zajęciach artystycznych,                -  
koncerty muzyczne 

p. E. Misztel 
nauczyciele plastyki 

cały  rok 
 

 

13. Edukacja teatralna 
 

p. E. Misiak - Iwańska cały  rok  

14. Edukacja muzyczna. 
- udział uczniów w koncertach muzycznych 
- prezentacja osiągnięć uczniów biorących udział w zajęciach   
    artystycznych 

p. J. Winiarski cały  rok 
 

 

15. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć. wszyscy nauczyciele cały  rok 
 

 

16. Dbałość  o  sprzęt   i  pomoce dydaktyczne w salach  
     lekcyjnych. 

wszyscy nauczyciele cały  rok 
 

 

17. Szanowanie  podręczników i ekonomiczne wykorzystanie  
    zeszytów. 

wszyscy nauczyciele cały  rok 
 

 

18. Dzień węgierski. wszyscy nauczyciele XII 2016/ 
I 2017 

 

19. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych 
dzieci i młodzieży. 
-konkursy i akcje czytelnicze 

Nauczyciele biblioteki cały rok  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Propagowanie zdrowego stylu życia. 
 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

 

1. Przepisy  BHP  w  szkole  i  poza szkołą. 
    Zasady  bezpiecznego  korzystania z  dróg. 

wychowawcy klas IX  

2. Tydzień  Turystyki  i   Dni   Ochrony Przyrody  
- akcja "Sprzątanie Świata", rajd  ekologiczny  
- akcja  zazieleniania  terenu  wokół szkoły, ukwiecenie szkoły, projekcja  filmów  o     
tematyce  ekologicznej 

p. D. Wróbel, 
p. M. Sporysiak 

IX  

3. Dzień przywracania czynności serca – we współpracy z EURO – CENTRUM 
 

p. D. Wróbel  X  

4. Programy profilaktyczne: „Tak czy Nie” – Pomarańczowa Linia, „Dopalaczom 
mówimy STOP” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 
 

pedagog X-XII  

5. Wpływ  zanieczyszczenia  wody, powietrza i gleby na organizm człowieka                    
       (klasa I-III )  

p. D. Wróbel, 
p. M. Sporysiak 

I semestr  

6 . Efekt  cieplarniany  i  jego  skutki  (klasa I ). p. D. Wróbel, 
p. M. Sporysiak 

I semestr  

7. Dziura  ozonowa  i  jej  skutki (  klasa I ). 
 

p. M. Sporysiak I semestr  

8. Udział  w zawodach  miejskich, powiatowych, wojewódzkich według kalendarza   
     imprez  sportowych. 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

9. Organizacja  wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych. nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

10. Prowadzenie  Kroniki  Sportowej nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

11. Aktualizowanie  tablicy  informacyjnej i gabloty  osiągnięć, tablicy rekordów  
      lekkoatletycznych oraz strony internetowej. 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

12. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych (zespołowe gry sportowe). 
 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

13. Udział w ważnych wydarzeniach sportowych na terenie miasta i kraju. 
 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  

14. Współpraca z OSiR. 
 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

cały rok  



10. Program „Trzymaj Formę”. 
 

p. A. Czarnecka cały rok  

11. Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”. 
 

pedagog cały rok  

12. Wycieczki  krajoznawcze :  
-    dla klas I wycieczki jednodniowe 
-     dla klas II i III wycieczki   dwudniowe 

wychowawcy klas cały rok  

13. Wycieczki naukowe: 
-    Planetarium 

p. A Czarnecka cały rok  

14. Imprezy organizowane przez Oddział Terenowy PTSM i PTTK 
 

p. K. Baryła cały rok  

15. Wpływ  promieniotwórczości  na  organizm człowieka. 
 

p. M. Sporysiak cały rok  

16. Przyczyny  i  skutki  oraz  profilaktyka chorób układu oddechowego,  
    krwionośnego, szkieletowego, pokarmowego, moczowo – płciowego   i   
     nerwowego. 

p. D. Wróbel, 
 

cały rok  

17. Zasady  odpowiedzialnego  korzystania z  urządzeń użytku publicznego 
 

wychowawcy klas cały rok   

18. Choroby cywilizacyjne i społeczne. p. D. Wróbel 
wychowawcy klas 

V  

19. Rola nauki w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. p. D. Wróbel 
wychowawcy klas 

V  

20. Bezpieczeństwo  i rozsądek podczas  ferii i  wakacji. 
 

wychowawcy klas II, VI  

21. Obchody  Dnia Sportu  Szkolnego nauczyciele 
wychowania fizycznego 

VI  

22. Wybitni piotrkowscy sportowcy.   - kl.I - III 
 

nauczyciele 
wychowania fizycznego 

VI  

 
 
 
 
 

 



Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowania i decyzje. 
Przygotowanie dziecka do udziału w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym. 

 

 

ZAGADNIENIA/TEMATY DO REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN 

REALIZACJI 
UWAGI I 

SPOSTRZEŻENIA 

1. Spotkanie z doradcami zawodowymi. 
 

pedagog X - XII  

2. Udział w Targach Edukacyjnych. 
 

pedagog III  

3. Lekcje wychowawcze na temat wyboru przyszłego zawodu. 
 

wychowawcy klas cały rok  

4. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 
 

pedagog I – III 
 

 

5. W trosce o własne bezpieczeństwo. 
• Spotkanie z policjantem. 
• Przestępczość i objawy demoralizacji i odpowiedzialność prawna 

nieletnich. 
• Spotkanie z pracownikiem Prewencji  Komendy Policji. 
• Współpraca z kuratorami sądowymi. 

 
 
pedagog 

 
 

cały rok 

 

6. Postępowanie  w  szkole  podczas  alarmu przeciwpożarowego  i  innych   
      sygnałów alarmowych. 

dyrektor szkoły cały rok  

7. Przeprowadzenie  próbnej  ewakuacji młodzieży i  personelu  budynku. 
 

dyrektor szkoły cały rok  

8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 
 

nauczyciel EDB, 
wychowawcy 

cały rok  

9.  BHP z substancjami żrącymi. 
 

p. M. Sporysiak cały rok  

10. Sposoby gaszenia zarzewi ognia. 
 

p. D. Wróbel cały rok  

11.  Zachowanie w sytuacjach kryzysowych. 
 

p. D. Wróbel cały rok  

12. Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości. 
 
 - „Projekcja filmu Piotrków wielokulturowy” – wybrane klasy 

wychowawcy lub inni 
nauczyciele 

cały rok  

 


