PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY
2022/2023
CZĘŚĆ 1
Wrzesień - październik
Regulaminy szkolne, regulaminy pracowni, BHP – nauczyciele,
wychowawcy klas
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły – nauczyciele i wychowawcy
klas
Integracja nowych uczniów – wychowawcy klas, samorząd szkolny
Obchody rocznic wydarzeń historycznych – rajd w Kampinoskim
Parku Narodowym, wycieczka do Ossowa – Bitwa Warszawska 1920
– p. M. Grojs, p. A.Porazińska, matematyczne karty pracy – p. A.
Popielas, p. J. Daniel - klasy IV – VIII SP i szkół ponadpodstawowych
Święto Szkoły
Pasowanie i ślubowanie uczniów – wychowawcy klas I i III SP, zespół
artystyczno-logopedyczny
Rozszerzanie ogrodu sensorycznego - uczniowie szkoły branżowej i
nauczyciel przedmiotów zawodowych, klasy I SP, wychowawcy klas
I SP
Pomnik Głuchych Powstańców - przekazanie opieki nad pomnikiem
/klasom 3a 3b 3c 3d/
Dekoracje na Święto Szkoły – międzyklasowe I-III SP – p. A.
Predygier
Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Tabliczki Mnożenia,, oraz
Konkurs z okazji 205-lecia Instytutu – p. A. Popielas, p. B. GołackaPiotrowska - klasy IV – VIII SP i szkół ponadpodstawowych
Dzień Języka Migowego ostatni tydzień października – p. M.
Czajkowska-Kisil – uczniowie SP i szkół ponadpodstawowych
Konkurs wiedzy o Instytucie Głuchoniemych z okazji 205-lecia IG –
p. B. Wiese i p. M. Grojs – klasy V-VIII SP i szkół
ponadpodstawowych
Lekcja otwarta dla uczniów klas VII z chemii i biologii – p. D. Olejnik
i p. K. Anderson
Innowacja ,,Ekologika-sztuka roślinnego gotowania,, - p. J.
Dopierała, p. A. Wziątek – uczniowie technikum gastronomicznego

Dzień uśmiechu/ życzliwości/dobrego uczynku – p. M. Krukowski –
wszyscy uczniowie IG
Szkolny turniej Flagi – p. K. Kuciej, p. A. Paderewski – klasy IV-VIII
SP, szkoły ponadpodstawowe
Międzyszkolny Turniej w piłkę nożną – p. K. Kuciej, p. A. Paderewski
- klasy IV-VIII SP
Udział w Europejskim Dniu Języków – p. E. Borowska – klasy 1-3
Listopad
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości – p. M. Grojs, zespół
artystyczno-logopedyczny – wszyscy uczniowie IG
Wycieczka do Cytadeli Warszawskiej – rocznica wybuchu Powstania
Listopadowego – p. B. Wiese, p. A. Porazińska – uczniowie szkół
ponadpodstawowych
Konkurs na najładniejszy zeszyt – p. W. Dziewanowska, p. M. Wiechetek
– uczniowie klas IV-VIII SP
Po co mi matematyka? - spotkania i dyskusje ze studentami i
absolwentami – p. B. Piatek - uczniowie technikum
Rozszerzanie specjalistycznego słownictwa z matematyki – p. J. Daniel, p.
p. B. Piątek – uczniowie technikum
Lekcje otwarte z biologii – p. D. Olejnik, p. J. Dopierała – uczniowie
technikum i szkoły branżowej
Warsztaty na temat zachowań ryzykownych – p. M. Krukowski –
uczniowie od 7 klasy SP ,,w górę,,, rodzice, nauczyciele
Turniej w zbijaka – zespół nauczycieli wf-u – klasy I-III SP
Dzień bezpieczeństwa w sieci – p. A. Lewandowski, p. R. Deredas,
p. M. Jusionis, p. A. Werbel – wszyscy uczniowie
Projekt międzyprzedmiotowy rozwijający czytelnictwo – j.polski i j.
angielski - p. A. Bułat – wybrane klasy ponadpodstawowe
Udział w projekcie F2L2 – p. B. Wilimborek – klasy
ponadpodstawowe
Grudzień

Spotkanie okolicznościowe świąteczne – wychowawcy klas, zespół
artystyczno-logopedyczny, zespół katechetyczny , zespół nauczycieli
przedmiotów zawodowych– wszyscy uczniowie IG
Warsztaty ,, uczymy się od starszych kolegów,, - p. K. Józefowicz –
uczniowie klas piekarniczych i wybrani uczniowie młodszych klas
Bezpieczeństwo podczas ferii świątecznych - wychowawcy klas,
nauczyciele wychowania fizycznego
Warsztaty plastyczne – ćwiczenie umiejętności pisania i czytania –
p. I. Szyszkowska, wychowawcy klas I-III – wszyscy uczniowie klas IIII
Warsztaty integracyjne dla uczniów i rodziców – p. M. Krukowski –
wszyscy uczniowie IG
Egzaminy próbne i konkurs matematyczny – p. J. Daniel, p. A.
Popielas, p. T. Wardziak – uczniowie klas VIII SP, IV technikum oraz
wszyscy uczniowie od klas IV SP ,, w górę,,
Zimowe Mistrzostwa szkoły w pływaniu – p. M. Szymańska – klasy
I-VIII SP
Szkolny konkurs informatyczny – p. R. Deredas, p. A. Werbel, p. A.
Lewandowski, p. M. Jusionis – wszyscy uczniowie
Styczeń
Moja rodzina – konkurs angażujący rodziców – p. M. Światłowska –
klasy I-III SP
Obchody Dnia Babci i Dziadka – wychowawcy klas, zespół
artystyczno-logopedyczny
Konkurs pamięci - p. M. Krukowski – uczniowie klas IV SP ,,w górę,,
Wycieczka do Filtrów Warszawskich – p. K. Anderson – uczniowie
technikum
Wycieczka do piekarni – p. K. Józefowicz – uczniowie klas
piekarniczych
Sukcesy uczniów – apel podsumowujący I semestr – p. A.
Porazińska
Konkurs na kreatywne pisanie – p. K. Smakowska-Danis – klasy
ponadpodstawowe i klasy 8
Luty

Bal karnawałowy - wychowawcy klas, samorząd szkolny, zespół
artystyczno-logopedyczny – wszyscy uczniowie
Warsztaty dla rodziców na temat cyberuzależnienia – p. M. Krukowski
– rodzice
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych – wychowawcy klas, nauczyciele

Marzec
Święto liczby Pi i Światowy Dzień Matematyki – nauczyciele
matematyki – wszyscy uczniowie
Warsztaty dla rodziców na temat autoagresji – p. M. Krukowski –
rodzice
Lekcja otwarta z biologii i chemii – p. D. Olejnik, p. K. Anderson –
uczniowie szkoły branżowej
Egzaminy próbne – nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych –
uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty, maturę, egzaminy
zawodowe
Integracja z uczniami British School – p. K. Smakowska - Danis–
klasy 1-3
Kwiecień
Spotkanie świąteczne okolicznościowe - wychowawcy klas, zespół
artystyczno-logopedyczny, zespół katechetyczny , zespół
nauczycieli przedmiotów zawodowych – wszyscy uczniowie IG
Dzień Ziemi – wystawa plakatów – p. A. Raczyńska i p. M. Ćwiek –
klasy I-III SP
Sprzątanie otoczenia IG i wycieczka do Kampinoskiego PN – p. Ł.
Cisło – różne grupy uczniów
Warsztaty - ,,Głusi o potrzebach głuchych,, - p. M. Krukowski - ?
Dzień Języka Polskiego – quiz wiadomości o literaturze i j. Polskim –
nauczyciele j. polskiego – uczniowie klas IV-VIIISP i szkół
ponadpodstawowych
Apel z okazji Świąt Majowych- p. M. Brzózka – wszyscy uczniowie
Szkolny konkurs informatyczny – p. R. Deredas, p. A. Werbel, p. A.
Lewandowski, p. M. Jusionis – wszyscy uczniowie

Finał szkolnego turnieju piłkarzyków – p. M. Woźniak-Chmielewska,
p. K. Kuciej – uczniowie klas IV i ,,w górę,,
Szkolny turniej w piłkę nożną – p. K. Kuciej – klasy IV-VIIISP
Praktyki zawodowe w Maladze Erasmus+ - p. A. Wziątek –
uczniowie technikum 4 i szkoły branżowej 2
Wydarzenie szkolone ,,Herbatka u Królowej,, - p. E. Borowska –
klasy 4-8SP
Maj
Dzień Mamy, Taty i Dziecka – wychowawcy, zespół artystycznologopedyczny
Warsztaty dla młodzieży i rodziców o karalności nieletnich – p. M.
Krukowski - młodzież i rodzice
Projekt – literatura łagodzi obyczaje i uczy dobrego zachowania –
nauczyciele j. polskiego i j. migowego – uczniowie klas IV-VIII SP i
szkół ponadpodstawowych
Finał projektu ,, Gromady zwierząt,,, - p. J. Dopierała, p. D. Olejnik
– klasy 6a i 6b
Dzień bezpieczeństwa w sieci – p. A. Lewandowski, p. R. Deredas,
p. M. Jusionis, p. A. Werbel – wszyscy uczniowie
Dzień otwarty – przygotowania – ulotka na dzień otwarty – p. A.
Lewandowski, p. A. Werbel – uczniowie klas 4-6 SP
Olimpiada klas specjalnych – p. S. Budukiewicz, p. M. WoźniakChmielewska – klasy specjalne
Letnie Mistrzostwa szkoły w pływaniu – p. A. Paderewski – klasy IVIIISP
Międzyszkolny turniej w dwa ognie - p. S. Budukiewicz, p. M.
Woźniak-Chmielewska – klasy III-V

Czerwiec
Dzień otwarty - wszyscy nauczyciele - uczniowie
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – p. B. Gołacka – Piotrowska
Dzień dziecka - gra terenowa – p. M. Latuszek, p. A. Turkosz, p. K.
Michta-Opala – klasy I-III

Integracyjny turniej w piłkę siatkową – p. E. Nowak – rodzice,
uczniowie, nauczyciele-uczniowie
Mistrzostwa szkoły w LA – nauczyciele wf-u – klasy I-III SP

CZĘŚĆ 2
Inne działania:
Spółdzielczość uczniowska – prowadzenie sklepiku szkolnego – p. A. Wziątek i p.
J. Dopierała
Zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej i technikum w hotelu Sheraton,
piekarni Soplicowo w Otwocku, w ogrodzie BUW-u
Działania wolontariackie w porozumieniu z Klubokawiarnia ,,Życie jest fajne,,
Telewizja IG
Udział uczniów w zawodach zgodnie z kalendarzem imprez PZSN
Działalność koła misyjnego
Integracja uczniów ukraińskich i ich rodzin ze społecznością IG
Udział uczniów w działaniach WKSMN IG Warszawa
Treningi pływackie
Profilaktyka próchnicy – p. A. Czerwik
Program Junior Edużywienie SGGW – p. M. Ćwiek, p. D. Olejnik, p. I. Majda
– dzieci w wieku 7-13 lat
Karta rowerowa – p. I. Dziadak, M. Kargul
Program dla szkół – trwała zmiana nawyków żywieniowych
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury

Plan pracy zespołu klas realizujących podstawę programową dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w
roku szkolnym 2022/2023
Semestr I:
1. Kiermasz Bożonarodzeniowy – p. Bożena Parol, p. Artur Piechota
2. Projekt „Bezpieczeństwo na drodze” -nauka wzajemna uczniów:

a. Wych. B. Szczepaniuk do wych. M. Skuzy
b. Wych. Skuza do wych. Jenek
c. Wych. Jenek do wych. Fijołek
d. Wych. Fijołek do wych. Opioła
e. Wych. Opioła do wych. Parol
f. Wych. Szczepaniuk do wych. Wojtasik
3. Warsztaty kulinarne
a. Klasy: I. Jenek, M, Skuza
b. Klasy: E.Opioła, B. Parol
c. Klasy: M.Fiołek, K. Wojtasik
d. Klasy: B. Szczepaniuk, I. Jenek
Semestr II:
1. Wyjazd na warsztaty „Alpaki” – I. Jenek, B. Szczepaniuk
2. Karnawał klas specjalnych – E. Opioła, P. Mlekicki, E. Tusińska
3. Warsztaty „Szycie” – I. Dziadak, A. Piechota
4. Spotkanie z ciekawym człowiekiem – I. Jenek, M. Skuza
5. Kino klasowe – B. Szczepaniuk, P. Mlekicki

