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Załącznik nr 1 

 

Harmonogram – sposób realizacji zadań 

 w roku szkolnym 2017/2018 

wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Sfery 

oddziaływań  
Sposób realizacji 

Dokumentacja/ 

odpowiedzialni za 

realizację zadań 

Termin 

A. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych                            

i pozalekcyjnych w szkole.  

programy i dzienniki zajęć kół 

zainteresowań /  nauczyciele 

prowadzący koła zainteresowań 

 

cały rok 

 

2. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych.   

 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / nauczyciele 

zainteresowani ofertą zewnętrzną 

i organizujący konkursy 

cały rok 

 

3. Realizacja programów „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Moje 

dziecko idzie do szkoły" i inne działania 

promujące zdrowie i zachowania 

prozdrowotne. 

protokoły do Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej /                      

p. E. Czerwińska, p. K. Stachelek,        

p. A. Cieloszczyk,                           

p. A. Korytkowska,                             

p. M. Męczkowska 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

4. Udział w projekcie „Wybieram wodę”. dokumentacja związana                  

z realizacją projektu /                     

p. A. Cicha 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Podejmowanie tematyki prozdrowotnej na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz 

zajęciach wdżwr  i zajęciach świetlicowych 

(pogadanki, dyskusje, zajęcia warsztatowe). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel wdżwr, nauczyciele 

świetlicy 

 

cały rok 

 

6. Projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych  o tematyce prozdrowotnej 

(m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena 

osobista, itp.). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dzienniku 

pedagoga / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, 

wdżwr, zajęć technicznych, 

cały rok 
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wychowania fizycznego, pedagog 

7. Udział w „Programie dla szkół” 

(spożywanie owoców, warzyw i mleka) 

dokumentacja potwierdzająca 

udział w programach / dyrektor, 

wychowawcy 

cały rok 

8. Udział uczniów w zawodach sportowych dokumentacja nauczycieli 

wychowania fizycznego, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

wychowania fizycznego 

wg 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

9. Sporządzanie zdrowej żywności podczas 

zajęć i ich konsumpcja; kształtowanie 

nawyku mycia rąk przed posiłkami.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki 

zgodnie                 

z programem 

nauczania              

i programem         

i tematyką zajęć 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy 

10. Pogadanki na temat kulturalnego 

spożywania posiłków. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

świetlicy, pedagog 

j.w. 

11. Redagowanie ściennych gazetek 

poświęconych tematyce prozdrowotnej. 

gazetki  ścienne                                

w klasopracowniach i na 

szkolnych korytarzach / 

wychowawcy, nauczyciele 

przyrody, biologii, wychowania 

fizycznego, świetlicy, pedagog 

cały rok  

12. Badania przesiewowe i profilaktyczne 

badania lekarskie, program profilaktyki 

próchnicy; okresowe kontrole czystości       

(za zgodą rodziców). 

dokumentacja medyczna / 

pielęgniarka szkolna; specjaliści 

przeprowadzający badania  

cały rok 

13. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów 

rowerowych.   

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy  

wg 

harmonogramu 

wycieczek 

klasowych 

14. Ankietowanie uczniów – badanie ich 

nawyków żywieniowych, higienicznego 

trybu życia. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

15. Pogadanki o tematyce prozdrowotnej na 

spotkaniach z rodzicami. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 
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spotkań 

wychowawców    

z rodzicami wraz 

z tematyką 

spotkań 

16. Środki i substancje psychoaktywne –  

wyposażenie uczniów, rodziców                          

i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                   

i możliwościach szukania pomocy.  

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

 

zaproszony specjalista 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy; 

styczeń 2018 r. 

17. Ewentualne bieżące informowanie 

rodziców o niepokojących zmianach                

w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach 

dotyczących uzależnień. 

dokumentacja wychowawców       

i pedagoga / wychowawcy, 

pedagog szkolny 

zgodnie                 

z potrzebami 

18. Kształtowanie postaw ekologicznych 

poprzez udział w akcjach na rzecz 

środowiska i ekologii. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wychowawcy, nauczyciel 

przyrody, biologii 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

19. Uczestnictwo w konkursach związanych 

z tematyką ekologiczną, np. „Ekologiczny 

konkurs literacki”. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. D. Stachelek, 

zainteresowani nauczyciele 

kwiecień 2018 r. 

 

20. Konkurs wiedzy ekologiczno – 

przyrodniczej „Z przyrodą na Ty” (dla klas    

II – III) 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Pieńkowska,           

p. K. Stachelek 

kwiecień 2018 r. 

 

B.  

Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka      

i ucznia.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy 

zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas, nauczyciel wdżwr 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i programem 

nauczania 

3. Prowadzenie pogadanek na temat 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 
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klas, pedagog  wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga        

4. Propagowanie informacji dotyczących 

zasad dobrego wychowania.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

gazetki ścienne tematyczne          

w klasopracowniach / 

wychowawcy klas 

cały rok 

5. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, 

odwoływanie się do zasad zachowania 

zapisanych w Statucie Szkoły.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

6. Organizowanie imprez kulturalnych             

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

 

scenariusze imprez kulturalnych / 

wszyscy nauczyciele 

wg kalendarza 

imprez szkolnych  

7. Organizowanie  konkursów typu: „Super 

Kolega” i” Super Koleżanka”  „Mistrz 

życzliwości”, „Mistrz kultury bycia”. 

regulaminy konkursów / 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i konkursów 

8. Wskazywanie właściwych  zachowań 

wobec osób agresywnych i obcych 

(negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), 

treningi interpersonalne).  

zapisy w dzienniku lekcyjnym,    

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga 

9. Podejmowanie tematyki podczas godzin 

do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

zajęć z pedagogiem dotyczącej m.in.: 

 wyeliminowania niepożądanych 

zachowań takich jak: agresja, 

przemoc psychiczna, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc; 

 radzenia sobie z własnymi trudnymi 

uczuciami i emocjami oraz ochrony 

przed agresją; 

 respektowania zasad obowiązujących 

w szkole; 

 kulturalnego zachowania w szkole     

i poza szkołą; 

 realizacja elementów programu 

„Saper, czyli jak rozminować 

agresję” – program przeciwdziałania 

zapisy w dzienniku lekcyjnym,      

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga 
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agresji i przemocy w szkole. 

 

 

10. Stała współpraca pracowników szkoły     

w zakresie zaobserwowanych negatywnych 

zachowań uczniów – reagowanie na 

wszystkie niepożądane zachowania.   

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog 

 

zgodnie                  

z potrzebami 

 

11. Organizacja spotkania                               

z przedstawicielami Policji.   

zapisy w dzienniku / 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

12. Działalność Koła Młodych 

Wolontariuszy (organizowanie akcji 

charytatywnych na rzecz osób 

potrzebujących). 

dokumentacja koła / opiekun koła 

p. K. Obrycki 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań koła 

13. Konkurs o charakterze charytatywnym 

„Mój szkolny kolega z misji”. 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, strona internetowa 

szkoły /  p. E. Niedbała 

grudzień 2017 r. – 

maj 2018 r.  

14. Kształtowanie właściwego stosunku          

i szacunku do członków własnej rodziny – 

uroczystości okolicznościowe z udziałem 

członków rodzin uczniów (Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, 

Festyn Rodzinny). 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

15. Kształtowanie poczucia przynależności 

do wspólnoty klasowej i szkolnej poprzez 

aktywny udział w uroczystościach                   

i wydarzeniach klasowych i szkolnych.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

C. Wartości, 

normy, wzory 

zachowań – 

kultura 

  

1. Kultywowanie tradycji szkoły, wartości 

związane z życiem i twórczością Patrona 

szkoły – podejmowanie tematyki na 

zajęciach z wychowawcą, udział                    

w konkursach poświęconych Patronowi. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, harmonogram 

uroczystości / wychowawcy, 

osoby odpowiedzialne 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy;  

czerwiec 2018 r. 
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2. Kultywowanie tradycji i obyczajów 

regionu kurpiowskiego poprzez udział           

w konkursach o tematyce regionalnej. 

strona internetowa szkoły / osoby 

odpowiedzialne  

harmonogram 

konkursów 

3. Poszanowanie kultury i dorobku 

narodowego  –  udział uczniów                     

w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym i państwowym; składanie 

hołdu pamięci poległym – rozwijanie 

umiejętności właściwego zachowania się       

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca: 

-  udział uczniów w XVII Międzynarodowym 

Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, 

- udział uczniów w uroczystości odsłonięcia 

pomnika pamięci mieszkańców gminy Turośl 

represjonowanych i zabijanych w latach II 

wojny światowej. 

zapisy w dzienniku / 

wychowawcy klas, nauczyciele 

odpowiedzialni za przygotowanie 

uroczystości,  nauczyciel historii    

i społeczeństwa (historii) 

 

p. A. Pieloszczyk, p. K. Obrycki 

 

p. A. Pieloszczyk 

  

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

                  

wrzesień 2017 r. 

 

listopad 2017 r. 

4. Udział uczniów klas VI w innowacji 

pedagogicznej „Polska się w sercu 

zaczyna…” – zajęcia wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego”. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, program 

innowacji / p. A. Pieloszczyk 

cały rok 

5. Udział w konkursach o tematyce 

patriotycznej, np. „Za co kocham Polskę?” 

(wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci   

w wieku przedszkolnym). 

regulamin konkursu, protokół 

pokonkursowy / nauczyciele 

przedszkola p. E. Czerwińska           

i p. K. Stachelek,                 

zainteresowani nauczyciele 

listopad 2017 r. 

 

zgodnie z ofertą 

organizatorów 

6. Kształtowanie postaw obywatelskich 

poprzez aktywny udział w życiu klasy                

i szkoły – wybory przedstawicieli do 

samorządów klasowych i samorządu 

szkolnego. 

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dokumentacja 

opiekuna SU/ wychowawcy klas, 

opiekun SU 

wrzesień / 

październik     

2017 r. 

 7. Kształtowanie postawy tolerancji dla 

innych narodów, kultur i religii; 

przeciwdziałanie objawom dyskryminacji 

(pogadanki).   

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

i planem pracy 

pedagoga 
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8. Podejmowanie tematyki orientacji 

zawodowej – wdrażanie do rozpoznawania 

własnych predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych - zajęcia z wychowawcą                 

i pedagogiem szkolnym.                                                                            

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

 

zgodnie                 

z tematyką zajęć 

 

 

9. Realizacja innowacji pedagogicznej 

„Młodzi projektanci” (uczennice klasy         

VI a i VI b). 

dokumentacja związana                  

z realizacją innowacji /                   

p. M. Męczkowska 

styczeń 2018 r. – 

czerwiec 2018 r. 

D. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

 

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa               

w szkole i poza nią i zasadami BHP na 

lekcjach; uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych i pracy na 

lekcji, samodzielnego korzystanie                   

z biblioteki szkolnej i ze stołówki szkolnej 

przez uczniów (zasady zachowania). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 

poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów – 

dokonanie analizy ilościowej i jakościowej, 

opracowanie wniosków i rekomendacji. 

dokumentacja wychowawcy           

i zespołu wychowawczego / 

wychowawcy, lider zespołu 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy i 

harmonogramem 

pracy zespołu 

3. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy 

oraz zasadami ewakuacji przeprowadzonej    

w szkole.  

dokumentacja wychowawcy,  

protokoły z przeprowadzonych 

akcji / wychowawcy klas, 

nauczyciele techniki                       

i wychowania fizycznego, 

dyrektor szkoły 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

zgodnie                

z obowiązującymi 

przepisami prawa  

4. Udział uczniów w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym „112 ratuje życie”. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Pieńkowska,           

p. M. Męczkowska 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Realizacja innowacji pedagogicznej „Mali 

Ratownicy”, dotyczącej udzielania pierwszej 

pomocy (uczniowie klasy I a). 

dokumentacja związana                  

z realizacją innowacji /                   

p. A. Cieloszczyk 

XII 2017 r. –         

VI 2018 r. 
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6. Udział w zajęciach komputerowych / 

informatyki - korzystanie z różnych źródeł 

informacji, wykorzystanie projektów, typu: 

„Maraton Kodowania”, przeprowadzonego  

w ramach Europejskiego Tygodnia 

Kodowania. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

zajęć komputerowych/informatyki 

–    p. M. Witkiewicz 

cały rok 

 

październik     

2017 r. 

7. Udział uczniów w akcji ogólnopolskiej 

Dzień Bezpiecznego Internetu.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

zajęć komputerowych/informatyki 

–    p. M. Witkiewicz 

luty 2018 r. 

 8. Szkolenie dla rodziców na temat zagrożeń 

związanych siecią oraz na temat uzależnień. 

strona internetowa szkoły / 

zaproszony specjalista   

styczeń 2018 r. 

9. Udział w ogólnopolskim programie 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” (klasa    

I a, I b). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym /                            

p. A. Cieloszczyk,                        

p. A. Korytkowska 

listopad 2017 r. – 

czerwiec 2018 r. 

10. Współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia; diagnozowanie 

środowiska.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja szkoły 

w razie potrzeby 

11. Wdrażanie do zarządzania (oszczędzania) 

zasobami finansowymi, poprzez 

oszczędzanie w SKO, udział w konkursach 

typu: „SKO to jest to!” 

dokumentacja opiekunów SKO, 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, wystawa prac 

plastycznych / opiekunowie SKO 

– p. R. Kozłowska,                      

p. A. Cieloszczyk,                         

p. I. Sokołowska 

cały rok 

listopad 2017 r. 
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Załącznik nr 2 

 

Harmonogram – sposób realizacji zadań 

 w roku szkolnym 2018/2019 

wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Sfery 

oddziaływań  
Sposób realizacji 

Dokumentacja/ 

odpowiedzialni za 

realizację zadań 

Termin 

A. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych                            

i pozalekcyjnych w szkole.  

programy i dzienniki zajęć kół 

zainteresowań /  nauczyciele 

prowadzący koła zainteresowań 

cały rok 

 

2. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych.   

 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / nauczyciele 

zainteresowani ofertą zewnętrzną 

i organizujący konkursy 

cały rok 

 

3. Realizacja programów „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Moje 

dziecko idzie do szkoły" i inne działania 

promujące zdrowie i zachowania 

prozdrowotne. 

protokoły do Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej / 

zainteresowani nauczyciele 

 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

4. Udział w projekcie „Wybieram wodę”. dokumentacja związana                  

z realizacją projektu-                     

p. A. Cicha 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Podejmowanie tematyki prozdrowotnej na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz 

zajęciach wdżwr , zajęciach świetlicowych, 

lekcjach  informatyki, z zajęć 

komputerowych (pogadanki, dyskusje, 

zajęcia warsztatowe). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel wdżwr, nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel informatyki 

cały rok 

 

6. Projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych  o tematyce prozdrowotnej 

(m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena 

osobista, itp.). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dzienniku 

pedagoga / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, 

wdżwr, zajęć technicznych, 

techniki, chemii, wychowania 

fizycznego, pedagog 

cały rok 
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7. Udział w „Programie dla szkół” 

(spożywanie owoców, warzyw i mleka) 

dokumentacja potwierdzająca 

udział w programach / dyrektor, 

wychowawcy 

cały rok 

8. Udział uczniów w zawodach sportowych dokumentacja nauczycieli 

wychowania fizycznego, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

wychowania fizycznego 

wg 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

9. Sporządzanie zdrowej żywności podczas 

zajęć i ich konsumpcja; kształtowanie 

nawyku mycia rąk przed posiłkami.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki 

zgodnie                 

z programem 

nauczania              

i programem         

i tematyką zajęć 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy 

10. Pogadanki na temat kulturalnego 

spożywania posiłków. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

świetlicy, pedagog 

j.w. 

11. Redagowanie ściennych gazetek 

poświęconych tematyce prozdrowotnej. 

gazetki  ścienne                                

w klasopracowniach i na 

szkolnych korytarzach / 

wychowawcy, nauczyciele 

przyrody, biologii, wychowania 

fizycznego, świetlicy, pedagog 

cały rok  

12. Badania przesiewowe i profilaktyczne 

badania lekarskie, program profilaktyki 

próchnicy; okresowe kontrole czystości       

(za zgodą rodziców). 

dokumentacja medyczna / 

pielęgniarka szkolna; specjaliści 

przeprowadzający badania  

cały rok 

13. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów 

rowerowych.   

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy  

wg 

harmonogramu 

wycieczek 

klasowych 

14. Ankietowanie uczniów – badanie ich 

nawyków żywieniowych, higienicznego 

trybu życia. 

 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

15. Pogadanki o tematyce prozdrowotnej na 

spotkaniach z rodzicami. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                  

z 
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harmonogramem 

spotkań 

wychowawców    

z rodzicami wraz 

z tematyką 

spotkań 

16. Środki i substancje psychoaktywne –  

wyposażenie uczniów, rodziców                          

i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                   

i możliwościach szukania pomocy.  

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy, nauczyciele chemii 

i biologii 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy i 

tematyką zajęć 

nauczyciela 

biologii i chemii 

17. Ewentualne bieżące informowanie 

rodziców o niepokojących zmianach                

w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach 

dotyczących uzależnień. 

dokumentacja wychowawców       

i pedagoga / wychowawcy, 

pedagog szkolny 

zgodnie                 

z potrzebami 

18. Kształtowanie postaw ekologicznych 

poprzez udział w akcjach na rzecz 

środowiska i ekologii. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wychowawcy, nauczyciel 

przyrody, biologii 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

19. Uczestnictwo w konkursach związanych 

z tematyką ekologiczną, np. konkurs wiedzy 

ekologiczno – przyrodniczej „Z przyrodą na 

Ty” (dla klas    II – III) 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Pieńkowska,           

p. H. Gleba, zainteresowani 

nauczyciele 

kwiecień 2019 r. 

 

20. Szkolny konkurs fotograficzny 

„Przyrodnicza Fotka” (dla klas I – VIII). 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Cieloszczyk 

kwiecień – maj 

2019 r.  

 

B.  

Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka      

i ucznia.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy 

zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas, nauczyciel wdżwr 

 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i programem 

nauczania 
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3. Prowadzenie pogadanek na temat 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga        

4. Propagowanie informacji dotyczących 

zasad dobrego wychowania.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

gazetki ścienne tematyczne          

w klasopracowniach / 

wychowawcy klas 

cały rok 

5. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, 

odwoływanie się do zasad zachowania 

zapisanych w Statucie Szkoły.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

6. Organizowanie imprez kulturalnych             

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

 

scenariusze imprez kulturalnych / 

wszyscy nauczyciele 

wg kalendarza 

imprez szkolnych  

7. Organizowanie  konkursów typu: „Super 

Kolega” i „Super Koleżanka”, „Mistrz 

kultury bycia”. 

regulaminy konkursów / 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i konkursów 

8. Wskazywanie właściwych  zachowań 

wobec osób agresywnych i obcych 

(negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), 

treningi interpersonalne).  

zapisy w dzienniku lekcyjnym,    

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga 

9. Podejmowanie tematyki podczas godzin 

do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

zajęć z pedagogiem dotyczącej m.in.: 

 wyeliminowania niepożądanych 

zachowań takich jak: agresja, 

przemoc psychiczna, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc; 

 radzenia sobie z własnymi trudnymi 

uczuciami i emocjami oraz ochrony 

przed agresją; 

 respektowania zasad obowiązujących 

w szkole; 

 kulturalnego zachowania w szkole     

i poza szkołą; 

 realizacja elementów programu 

zapisy w dzienniku lekcyjnym,      

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog, 

wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga, planem 

pracy świetlicy 
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„Saper, czyli jak rozminować 

agresję” – program przeciwdziałania 

agresji i przemocy w szkole. 

 

zainteresowani nauczyciele 

 

 

10. Stała współpraca pracowników szkoły     

w zakresie zaobserwowanych negatywnych 

zachowań uczniów – reagowanie na 

wszystkie niepożądane zachowania.   

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog 

 

zgodnie                  

z potrzebami 

 

11. Organizacja spotkania                               

z przedstawicielami Policji.   

zapisy w dzienniku / 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

12. Działalność Koła Młodych 

Wolontariuszy (organizowanie akcji 

charytatywnych na rzecz osób 

potrzebujących). 

dokumentacja koła / opiekun koła 

p. K. Obrycki 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań koła 

13. Konkurs o charakterze charytatywnym 

„Mój szkolny kolega z misji”. 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, strona internetowa 

szkoły /  p. E. Niedbała 

grudzień 2018 r. – 

maj 2019 r.  

14. Kształtowanie właściwego stosunku          

i szacunku do członków własnej rodziny – 

uroczystości okolicznościowe z udziałem 

członków rodzin uczniów (Dzień Matki, 

Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, 

Festyn Rodzinny). 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

15. Kształtowanie poczucia przynależności 

do wspólnoty klasowej i szkolnej poprzez 

aktywny udział w uroczystościach                   

i wydarzeniach klasowych i szkolnych.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

C. Wartości, 

normy, wzory 

zachowań – 

kultura 

  

1. Kultywowanie tradycji szkoły, wartości 

związane z życiem i twórczością Patrona 

szkoły – podejmowanie tematyki na 

zajęciach z wychowawcą, udział                    

w konkursach poświęconych Patronowi. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, harmonogram 

uroczystości / wychowawcy, 

osoby odpowiedzialne 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy;  

czerwiec 2019 r. 
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2. Kultywowanie tradycji i obyczajów 

regionu kurpiowskiego poprzez udział           

w konkursach o tematyce regionalnej. 

strona internetowa szkoły / osoby 

odpowiedzialne  

harmonogram 

konkursów 

3. Poszanowanie kultury i dorobku 

narodowego  –  udział uczniów                     

w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym i państwowym; składanie 

hołdu pamięci poległym – rozwijanie 

umiejętności właściwego zachowania się       

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca: 

-  udział uczniów w XVII Międzynarodowym 

Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru 

zapisy w dzienniku / 

wychowawcy klas, nauczyciele 

odpowiedzialni za przygotowanie 

uroczystości,  nauczyciel historii    

i społeczeństwa (historii) 

 

p. E. Pianka, p. B. Cicha 

 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

                   

wrzesień 2018 r. 

4. Udział uczniów klas VI w innowacji 

pedagogicznej „Polska się w sercu 

zaczyna…” – zajęcia wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego”. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, program 

innowacji / p. A. Pieloszczyk 

II semestr roku 

szkolnego 

2018/2019 

5. Udział w konkursach o tematyce 

patriotycznej, konkursy gminne - plastyczny i 

muzyczny. 

regulamin konkursu, protokół 

pokonkursowy / zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie z ofertą 

organizatorów 

6. Kształtowanie postaw obywatelskich 

poprzez aktywny udział w życiu klasy                

i szkoły – wybory przedstawicieli do 

samorządów klasowych i samorządu 

szkolnego. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dokumentacja 

opiekuna SU/ wychowawcy klas, 

opiekun SU 

wrzesień / 

październik     

2018 r. 

 7. Kształtowanie postawy tolerancji dla 

innych narodów, kultur i religii; 

przeciwdziałanie objawom dyskryminacji 

(pogadanki).   

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

i planem pracy 

pedagoga 

8. Podejmowanie tematyki orientacji 

zawodowej – wdrażanie do rozpoznawania 

własnych predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych - zajęcia z wychowawcą                 

i pedagogiem szkolnym.                                                                            

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

 

zgodnie                 

z tematyką zajęć 

 

 

9. Udział uczniów klasy IIa w innowacji zapisy w dzienniku 

elektronicznym, program 

październik 2018- 
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pedagogicznej „Rodzinne czytanie”. innowacji  / p. A. Cieloszczyk czerwiec 2019 r. 

 

10. „Mini” turniej szachowy dla klas I – III. protokół po zakończonym 

turnieju/ p. A. Cieloszczyk 

maj 2019 r. 

D. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

 

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa               

w szkole i poza nią i zasadami BHP na 

lekcjach; uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych i pracy na 

lekcji, samodzielnego korzystanie                   

z biblioteki szkolnej i ze stołówki szkolnej 

przez uczniów (zasady zachowania). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 

poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów – 

dokonanie analizy ilościowej i jakościowej, 

opracowanie wniosków i rekomendacji. 

dokumentacja wychowawcy           

i zespołu wychowawczego / 

wychowawcy, lider zespołu 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy i 

harmonogramem 

pracy zespołu 

3. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy 

oraz zasadami ewakuacji przeprowadzonej    

w szkole.  

dokumentacja wychowawcy,  

protokoły z przeprowadzonych 

akcji / wychowawcy klas, 

nauczyciele techniki                       

i wychowania fizycznego, 

dyrektor szkoły 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

zgodnie                

z obowiązującymi 

przepisami prawa  

4. Udział uczniów w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym „112 ratuje życie”. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Pieńkowska,           

p. M. Męczkowska 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Udział w zajęciach komputerowych / 

informatyki - korzystanie z różnych źródeł 

informacji, wykorzystanie projektów, typu: 

Europejski Tygodnia Kodowania. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

zajęć komputerowych/informatyki 

–    p. M. Witkiewicz 

cały rok 

 

 

6. Udział uczniów w akcji ogólnopolskiej 

Dzień Bezpiecznego Internetu.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

zajęć komputerowych/informatyki 

–    p. M. Witkiewicz 

luty 2019 r. 
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7. Szkolenie dla rodziców na temat zagrożeń 

związanych siecią oraz na temat uzależnień. 

strona internetowa szkoły / 

zaproszony specjalista   

styczeń 2019 r. 

8. Udział w ogólnopolskim programie 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” (klasa    

I a, I b). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym /                            

nauczyciele klas I 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

9. Współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia; diagnozowanie 

środowiska.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja szkoły 

w razie potrzeby 

10. Wdrażanie do zarządzania (oszczędzania) 

zasobami finansowymi, poprzez 

oszczędzanie w SKO, udział w konkursach 

typu: „SKO to jest to!” 

dokumentacja opiekunów SKO, 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, wystawa prac 

plastycznych / opiekunowie SKO 

– p. R. Kozłowska,                      

p. A. Cieloszczyk,                         

p. I. Sokołowska 

cały rok 

listopad 2018 r. 
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Załącznik nr 3 

 

Harmonogram – sposób realizacji zadań 

 w roku szkolnym 2019/2020 

wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Sfery 

oddziaływań  
Sposób realizacji 

Dokumentacja/ 

odpowiedzialni za 

realizację zadań 

Termin 

A. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych                            

i pozalekcyjnych w szkole.  

programy i dzienniki zajęć kół 

zainteresowań /  nauczyciele 

prowadzący koła zainteresowań 

cały rok 

 

2. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych.   

 

 

Organizacja konkursu plastycznego: 

„Warzywa, owoce i woda to samo zdrowie     

i uroda” dla klas I – III. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / nauczyciele 

zainteresowani ofertą zewnętrzną 

i organizujący konkursy 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok 

 

 

 

marzec 2020 r. 

3. Realizacja programów „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Moje 

dziecko idzie do szkoły" i inne działania 

promujące zdrowie i zachowania 

prozdrowotne. 

protokoły do Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej / 

zainteresowani nauczyciele 

 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

4. Udział w projekcie „Wybieram wodę”. dokumentacja związana                  

z realizacją projektu-                     

p. A. Cicha 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Podejmowanie tematyki prozdrowotnej na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz 

zajęciach wdżwr , zajęciach świetlicowych, 

lekcjach  informatyki, edb (pogadanki, 

dyskusje, zajęcia warsztatowe). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel wdżwr, nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel informatyki, 

edb, nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

 

cały rok 
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6. Projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych  o tematyce prozdrowotnej 

(m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena 

osobista, itp.). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dzienniku 

pedagoga / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, 

wdżwr, techniki, chemii, 

wychowania fizycznego, edukacji 

dla bezpieczeństwa, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, 

pedagog 

cały rok 

 

7. Udział w „Programie dla szkół” 

(spożywanie owoców, warzyw i mleka) 

dokumentacja potwierdzająca 

udział w programach / dyrektor, 

wychowawcy 

cały rok 

8. Udział uczniów w zawodach sportowych dokumentacja nauczycieli 

wychowania fizycznego, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

wychowania fizycznego 

wg 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

9. Sporządzanie zdrowej żywności podczas 

zajęć i ich konsumpcja; kształtowanie 

nawyku mycia rąk przed posiłkami.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego 

zgodnie                 

z programem 

nauczania              

i programem         

i tematyką zajęć 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy 

10. Pogadanki na temat kulturalnego 

spożywania posiłków. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

świetlicy, pedagog 

j.w. 

11. Redagowanie ściennych gazetek 

poświęconych tematyce prozdrowotnej. 

gazetki  ścienne                                

w klasopracowniach i na 

szkolnych korytarzach / 

wychowawcy, nauczyciele 

przyrody, biologii, wychowania 

fizycznego, świetlicy, pedagog 

cały rok  

12. Badania przesiewowe i profilaktyczne 

badania lekarskie, program profilaktyki 

próchnicy; okresowe kontrole czystości       

(za zgodą rodziców). 

dokumentacja medyczna / 

pielęgniarka szkolna; specjaliści 

przeprowadzający badania  

cały rok 

13. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy  

wg 

harmonogramu 

wycieczek 
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rowerowych.   klasowych 

14. Ankietowanie uczniów – badanie ich 

nawyków żywieniowych, higienicznego 

trybu życia. 

 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

15. Pogadanki o tematyce prozdrowotnej na 

spotkaniach z rodzicami. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

 

 

 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

spotkań 

wychowawców    

z rodzicami wraz 

z tematyką 

spotkań               

 

16. Środki i substancje psychoaktywne –  

wyposażenie uczniów, rodziców                          

i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                   

i możliwościach szukania pomocy.  

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy, nauczyciele chemii 

i biologii 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i tematyką zajęć 

nauczyciela 

biologii i chemii 

17. Ewentualne bieżące informowanie 

rodziców o niepokojących zmianach                

w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach 

dotyczących uzależnień. 

dokumentacja wychowawców       

i pedagoga / wychowawcy, 

pedagog szkolny 

zgodnie                 

z potrzebami 

18. Kształtowanie postaw ekologicznych 

poprzez udział w akcjach na rzecz 

środowiska i ekologii. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wychowawcy, nauczyciel 

przyrody, biologii 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

19. Uczestnictwo w konkursach związanych 

z tematyką ekologiczną, np. konkurs wiedzy 

ekologiczno – przyrodniczej „Z przyrodą na 

Ty” (dla klas    II – III) 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. K. Stachelek, p. A. 

Cieloszczyk, p. A. Pieńkowska,           

p. H. Gleba, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

20. Szkolny konkurs fotograficzny (dla klas I 

– VIII). 

regulamin i protokół  

pokonkursowy, strona internetowa 

szkoły / p. A. Cieloszczyk,          

 zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    
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p. M. Męczkowska  i uroczystości 

szkolnych 

B.  

Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka      

i ucznia.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy 

zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas, nauczyciel wdżwr 

 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i programem 

nauczania 

3. Prowadzenie pogadanek na temat 

tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga        

4. Propagowanie informacji dotyczących 

zasad dobrego wychowania.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

gazetki ścienne tematyczne          

w klasopracowniach / 

wychowawcy klas 

cały rok 

5. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, 

odwoływanie się do zasad zachowania 

zapisanych w Statucie Szkoły.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

6. Organizowanie imprez kulturalnych             

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

 

scenariusze imprez kulturalnych / 

wszyscy nauczyciele 

wg kalendarza 

imprez szkolnych  

7. Organizowanie  konkursów typu: „Super 

Kolega” i „Super Koleżanka”, „Mistrz 

kultury bycia”. 

regulaminy konkursów / 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i konkursów 

8. Wskazywanie właściwych  zachowań 

wobec osób agresywnych i obcych 

(negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), 

treningi interpersonalne).  

zapisy w dzienniku lekcyjnym,    

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga 
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9. Podejmowanie tematyki podczas godzin 

do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

zajęć z pedagogiem dotyczącej m.in.: 

 wyeliminowania niepożądanych 

zachowań takich jak: agresja, 

przemoc psychiczna, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc; 

 radzenia sobie z własnymi trudnymi 

uczuciami i emocjami oraz ochrony 

przed agresją; 

 respektowania zasad obowiązujących 

w szkole; 

 kulturalnego zachowania w szkole     

i poza szkołą; 

 realizacja elementów programu 

„Saper, czyli jak rozminować 

agresję” – program przeciwdziałania 

agresji i przemocy w szkole. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym,      

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog, 

wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga, planem 

pracy świetlicy 

10. Stała współpraca pracowników szkoły     

w zakresie zaobserwowanych negatywnych 

zachowań uczniów – reagowanie na 

wszystkie niepożądane zachowania.   

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog 

 

zgodnie                  

z potrzebami 

 

11. Organizacja spotkania                               

z przedstawicielami Policji.   

zapisy w dzienniku / 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

12. Działalność Koła Młodych 

Wolontariuszy (organizowanie akcji 

charytatywnych na rzecz osób 

potrzebujących). 

dokumentacja koła / opiekun koła 

p. K. Obrycki 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań koła 

13. Konkurs o charakterze charytatywnym 

„Mój szkolny kolega z misji”. 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, strona internetowa 

szkoły /  p. E. Niedbała 

listopad 2019 r. – 

marzec 2020 r.  

14. Kształtowanie właściwego stosunku          

i szacunku do członków własnej rodziny – 

uroczystości okolicznościowe z udziałem 

członków rodzin uczniów (Dzień Babci i 

Dziadka, Festyn Rodzinny połączony z 

Dniem Matki, Dniem Ojca i Dniem Dziecka). 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 
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15. Kształtowanie poczucia przynależności 

do wspólnoty klasowej i szkolnej poprzez 

aktywny udział w uroczystościach                   

i wydarzeniach klasowych i szkolnych.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

C. Wartości, 

normy, wzory 

zachowań – 

kultura 

  

1. Kultywowanie tradycji szkoły, wartości 

związane z życiem i twórczością Patrona 

szkoły – podejmowanie tematyki na 

zajęciach z wychowawcą, udział                    

w konkursach poświęconych Patronowi. 

 

Konkurs wiedzy o Patronie                             

- dla klas II – III,                                                

- dla klas IV – VIII;                              

Konkurs recytatorski;                                

Konkurs plastyczny; 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, harmonogram 

uroczystości / wychowawcy, 

osoby odpowiedzialne 

 

                                                       

- p. H. Gleba., p. A. Cieloszczyk, 

- p. C. Paliwoda, A. Pieńkowska;         

- p. E. Olszewska, p. K. Obrycki;  

- p. E.S.Grala, p. M. Męczkowska 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy;  

 

                 

czerwiec 2020 r. 

2. Kultywowanie tradycji i obyczajów 

regionu kurpiowskiego poprzez udział           

w konkursach o tematyce regionalnej. 

strona internetowa szkoły / osoby 

odpowiedzialne  

harmonogram 

konkursów 

3. Poszanowanie kultury i dorobku 

narodowego  –  udział uczniów                     

w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym i państwowym; składanie 

hołdu pamięci poległym – rozwijanie 

umiejętności właściwego zachowania się       

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca: 

- udział zespołu wokalnego w 

uroczystościach poświęcenia Pomników 

(Nowa Ruda, Wanacja), poświęconych 

pamięci mieszkańców, którzy polegli 

podczas II wojny światowej w niemieckich 

faszystowskich obozach zagłady 

zapisy w dzienniku / 

wychowawcy klas, nauczyciele 

odpowiedzialni za przygotowanie 

uroczystości,  nauczyciel historii  

 

 

p. Józef Zawalich 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

                   

wrzesień, listopad 

2019 r. 

4. Organizacja konkursu dotyczącego 

zagadnień z zakresu II wojny światowej, przy 

współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w 

Łomży 

regulamin konkursu, protokół 

pokonkursowy /  

p. E. Pianka, p. A. Pieloszczyk 

 

 

      luty 2020 r. 
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5. Udział w konkursach o tematyce 

patriotycznej, konkursy gminne - plastyczny i 

muzyczny. 

Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej 

dla klas I - III 

regulamin konkursu, protokół 

pokonkursowy / zainteresowani 

nauczyciele 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

zgodnie z ofertą 

organizatorów 

listopad 2019 r. 

 

6. Kształtowanie postaw obywatelskich 

poprzez aktywny udział w życiu klasy                

i szkoły – wybory przedstawicieli do 

samorządów klasowych i samorządu 

szkolnego. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dokumentacja 

opiekuna SU/ wychowawcy klas, 

opiekun SU 

wrzesień / 

październik     

2019 r. 

 7. Kształtowanie postawy tolerancji dla 

innych narodów, kultur i religii; 

przeciwdziałanie objawom dyskryminacji 

(pogadanki).   

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

i planem pracy 

pedagoga 

8. Podejmowanie tematyki orientacji 

zawodowej – wdrażanie do rozpoznawania 

własnych predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych - zajęcia z wychowawcą                 

i pedagogiem szkolnym; tematyka 

podejmowana podczas zajęć, np. WOS, j. 

angielskiego, itp.                                                                           

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

nauczyciel WOS, j. angielskiego 

zgodnie                 

z tematyką zajęć 

 

 

9. II „Mini” turniej szachowy dla klas                

I – III. 

protokół po zakończonym 

turnieju/ p. A. Cieloszczyk 

maj 2020 r. 

D. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

 

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa               

w szkole i poza nią i zasadami BHP na 

lekcjach; uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych i pracy na 

lekcji, samodzielnego korzystania                   

z biblioteki szkolnej i ze stołówki szkolnej 

przez uczniów (zasady zachowania). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 

poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów – 

dokonanie analizy ilościowej i jakościowej, 

opracowanie wniosków i rekomendacji. 

dokumentacja wychowawcy           

i zespołu wychowawczego / 

wychowawcy, liderzy zespołu 

październik 

 2019 r. 

3. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy 

oraz zasadami ewakuacji przeprowadzonej    

w szkole.  

dokumentacja wychowawcy,  

protokoły z przeprowadzonych 

akcji / wychowawcy klas, 

nauczyciele techniki, EDB                       

i wychowania fizycznego, 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

zgodnie                
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dyrektor szkoły z obowiązującymi 

przepisami prawa  

4. Udział uczniów w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym „112 ratuje życie”. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona internetowa 

szkoły / p. A. Pieńkowska,           

p. M. Męczkowska 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Udział w zajęciach informatyki - 

korzystanie z różnych źródeł informacji, 

wykorzystanie projektów, typu: Europejski 

Tygodnia Kodowania; Godzina Kodowania 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. M. Witkiewicz 

cały rok 

 

 

6. Udział uczniów w akcji ogólnopolskiej 

Dzień Bezpiecznego Internetu.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. M. Witkiewicz, 

wicedyrektor szkoły                     

p. A. Pieloszczyk 

luty 2020 r. 

7. Udział w ogólnopolskim programie 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” (klasa    

I a, I b); 

- udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”; 

- udział w programie „Ratujemy i Uczymy 

Ratować” 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym /                            

nauczyciele klas I 

nauczyciele klas I – III 

(koordynator: p. A. Cieloszczyk) 

nauczyciele klas I – III 

(koordynator: p. A. Cieloszczyk) 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

8. Współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia; diagnozowanie 

środowiska.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja szkoły 

w razie potrzeby 

9. Gazetka tematyczna „Bezpieczny Internet” 

na korytarzu szkolnym” 

gazetka ścienna / p. C. Paliwoda  luty 2020 r. 

10. Opracowanie wykazu literatury                 

w zakresie profilaktyki uzależnień 

Strona internetowa szkoły /         

p. C. Paliwoda 

grudzień 2019 r. 
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11. Podejmowanie tematyki kryzysu 

klimatycznego, globalnych współzależności 

na godzinach wychowawczych w klasie    

VIII b – godziny wychowawcze ze światem 

PAH „A Ty, czujesz klimat?”. 

Dokumentacja wychowawcy 

klasy, e- dziennik, strona 

internetowa szkoły /               

wych. p. M. Witkiewicz 

listopad 2019 r. / 

maja 2020 r. 

12. Wdrażanie do zarządzania (oszczędzania) 

zasobami finansowymi, poprzez 

oszczędzanie w SKO, udział w konkursach 

typu: „SKO to jest to!” 

dokumentacja opiekunów SKO, 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, wystawa prac 

plastycznych / opiekunowie SKO 

– p. R. Kozłowska,                      

p. A. Cieloszczyk,                         

p. I. Sokołowska 

cały rok 

listopad 2019 r. 

13. Organizacja wywiadówki profilaktycznej 

dla rodziców na temat uzależnień dzieci od 

Internetu (prowadzenie: pracownik 

Powiatowej Poradni PP w Kolnie) 

Zapis w dzienniku elektronicznym 

/ wicedyrektor p. A. Pieloszczyk 

listopad 2019 r. 

14. Organizacja szkoleniowego zebrania 

Rady Pedagogicznej na temat uzależnień 

uczniów (prowadzenie: pracownik 

Powiatowej Poradni PP w Kolnie) 

Protokół z zebrania Rady 

Pedagogicznej  / wicedyrektor     

p. A. Pieloszczyk 

II półrocze 

15. Zorganizowanie lekcji profilaktycznej dla 

klas VII i VIII „Zagrożenia związane             

z korzystaniem z Internetu. Netoholizm, 

cyberprzemoc” z pracownikiem Powiatowej 

Poradni PP w Kolnie. 

Zapis w dzienniku elektronicznym 

/ wicedyrektor p. A. Pieloszczyk 

listopad 2019 r. 
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Załącznik nr 4 

 

Harmonogram – sposób realizacji zadań 

 w roku szkolnym 2020/2021 

wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Sfery 

oddziaływań  
Sposób realizacji 

Dokumentacja/ odpowiedzialni 

za realizację zadań 
Termin 

A. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja zajęć 

lekcyjnych    i 

pozalekcyjnych w szkole.  

programy i dzienniki zajęć kół 

zainteresowań /  nauczyciele prowadzący 

koła zainteresowań 

cały rok 

 

2. Uczestnictwo w 

konkursach profilaktycznych.   

 

Organizacja konkursu 

plastycznego: „Warzywa, 

owoce  i woda to samo 

zdrowie i uroda” dla klas I – 

III. 

regulaminy i protokoły pokonkursowe, 

strona internetowa szkoły / nauczyciele 

zainteresowani ofertą zewnętrzną i 

organizujący konkursy 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

cały rok 

 

 

marzec 2021 r. 

3. Podejmowanie tematyki 

prozdrowotnej na godzinach 

do dyspozycji wychowawcy 

oraz zajęciach wdżwr , 

zajęciach świetlicowych, 

lekcjach  informatyki, edb 

(pogadanki, dyskusje, zajęcia 

warsztatowe). 

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy, nauczyciel wdżwr, 

nauczyciele świetlicy, nauczyciel 

informatyki, edb, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego  

cały rok 

 

4. Projekcja filmów i 

prezentacji multimedialnych  

o tematyce prozdrowotnej 

(m.in. prawidłowe 

odżywianie się, higiena 

osobista, itp.). 

zapisy w dzienniku elektronicznym, 

dzienniku pedagoga / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, wdżwr, 

techniki, chemii, wychowania fizycznego, 

edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, pedagog 

cały rok 

 

5. Udział w „Programie dla 

szkół” (spożywanie owoców, 

warzyw i mleka). 

dokumentacja potwierdzająca udział w 

programach / dyrektor, wychowawcy 

cały rok 

6. Udział uczniów w 

zawodach sportowych.        

dokumentacja nauczycieli wychowania 

fizycznego, strona internetowa szkoły / 

nauczyciele wychowania fizycznego             

wg harmonogramu 

zawodów 

sportowych            
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7. Sporządzanie zdrowej 

żywności podczas zajęć i ich 

konsumpcja; kształtowanie 

nawyku mycia rąk przed 

posiłkami.  

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy, nauczyciel techniki, 

nauczyciele wychowania przedszkolnego  

zgodnie                  

z programem 

nauczania                 

i programem            

i tematyką zajęć 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy 

8. Pogadanki na temat 

kulturalnego spożywania 

posiłków. 

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy, nauczyciel techniki, 

nauczyciele świetlicy, pedagog 

j.w. 

9. Redagowanie ściennych 

gazetek poświęconych 

tematyce prozdrowotnej. 

gazetki  ścienne w klasopracowniach i na 

szkolnych korytarzach / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, 

wychowania fizycznego, świetlicy, 

pedagog 

cały rok  

10. Badania przesiewowe i 

profilaktyczne badania 

lekarskie, program 

profilaktyki próchnicy; 

okresowe kontrole czystości       

(za zgodą rodziców). 

dokumentacja medyczna / pielęgniarka 

szkolna; specjaliści przeprowadzający 

badania  

cały rok 

11. Organizowanie 

wycieczek krajoznawczych, 

rekreacyjnych, rajdów 

rowerowych.   

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy  

wg harmonogramu 

wycieczek 

klasowych 

12. Ankietowanie uczniów – 

badanie ich nawyków 

żywieniowych, 

higienicznego trybu życia. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

13. Pogadanki o tematyce 

prozdrowotnej na 

spotkaniach  z rodzicami.  

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                  

z harmonogramem 

spotkań 

wychowawców       

z rodzicami wraz    

z tematyką spotkań     

 

14. Środki i substancje 

psychoaktywne –  

wyposażenie uczniów, 

rodziców i nauczycieli w 

wiedzę o uzależnieniach                   

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy, nauczyciele chemii             

i biologii 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i tematyką zajęć 
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i możliwościach szukania 

pomocy. 

 

nauczyciela 

biologii i chemii 

15. Ewentualne bieżące 

informowanie rodziców o 

niepokojących zmianach                

w zachowaniu dziecka, o 

podejrzeniach dotyczących 

uzależnień. 

dokumentacja wychowawców i pedagoga 

/ wychowawcy, pedagog szkolny 

zgodnie                  

z potrzebami 

16. Kształtowanie postaw 

ekologicznych poprzez 

udział w akcjach na rzecz 

środowiska i ekologii. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wychowawcy, nauczyciel przyrody, 

biologii 

zgodnie                  

z harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

17. Uczestnictwo w 

konkursach związanych z 

tematyką ekologiczną, np. 

konkurs wiedzy ekologiczno 

– przyrodniczej „Z przyrodą 

na Ty” (dla klas    II – III) 

regulaminy i protokoły pokonkursowe, 

strona internetowa szkoły / p. K. 

Stachelek, p. A. Cieloszczyk, p. A. 

Pieńkowska, p. H. Gleba, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

18. Szkolny konkurs 

fotograficzny (dla klas I – 

VIII). 

regulamin i protokół  pokonkursowy, 

strona internetowa szkoły / p. A. 

Cieloszczyk, p. M. Męczkowska  

 

 zgodnie                  

z harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

B.  

Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

 

 

 

1. Zapoznanie uczniów z 

prawami dziecka i ucznia.  

 

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy klas  

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Uświadamianie uczniom 

do kogo należy zwrócić się 

po pomoc w razie potrzeby.  

 

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy klas, nauczyciel wdżwr 

 

 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i programem 

nauczania 

3. Prowadzenie pogadanek 

na temat tolerancji i 

szacunku dla drugiego 

człowieka.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, dziennik 

pedagoga / wychowawcy klas, pedagog  

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i planem pracy 

pedagoga        
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4. Propagowanie informacji 

dotyczących zasad dobrego 

wychowania.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, gazetki 

ścienne tematyczne w klasopracowniach / 

wychowawcy klas 

cały rok 

5. Konsekwentna ocena 

zachowań uczniów, 

odwoływanie się do zasad 

zachowania zapisanych w 

Statucie Szkoły.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym / wszyscy 

nauczyciele 

cały rok 

6. Organizowanie imprez 

kulturalnych z zachowaniem 

obowiązujących reguł. 

scenariusze imprez kulturalnych / 

wszyscy nauczyciele 

wg kalendarza 

imprez szkolnych  

7. Wskazywanie właściwych  

zachowań wobec osób 

agresywnych i obcych 

(negocjacja, żart, 

rozładowanie napięcia), 

treningi interpersonalne).  

zapisy w dzienniku lekcyjnym,                 

w dzienniku pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i planem pracy 

pedagoga 

8. Podejmowanie tematyki 

podczas godzin do 

dyspozycji wychowawcy 

oraz podczas zajęć z 

pedagogiem dotyczącej 

m.in.: 

● wyeliminowania 

niepożądanych 

zachowań takich jak: 

agresja, przemoc 

psychiczna, 

zachowania 

dyskryminacyjne, 

cyberprzemoc; 

● radzenia sobie z 

własnymi trudnymi 

uczuciami i 

emocjami oraz 

ochrony przed 

agresją; 

● respektowania zasad 

obowiązujących w 

szkole; 

● kulturalnego 

zachowania w szkole     

i poza szkołą; 

zapisy w dzienniku lekcyjnym,                

w dzienniku pedagoga / wychowawcy 

klas, pedagog, wychowawcy świetlicy,  

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i planem pracy 

pedagoga, planem 

pracy świetlicy 
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● realizacja elementów 

programu „Saper, 

czyli jak rozminować 

agresję” – program 

przeciwdziałania 

agresji i przemocy w 

szkole. 

9. Stała współpraca 

pracowników szkoły               

w zakresie zaobserwowanych 

negatywnych zachowań 

uczniów – reagowanie na 

wszystkie niepożądane 

zachowania.   

zapisy w dzienniku lekcyjnym, dziennik 

pedagoga / wychowawcy klas, pedagog 

 

zgodnie                  

z potrzebami 

 

10. Organizacja spotkania                               

z przedstawicielami Policji.   

zapisy w dzienniku / zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

11. Działalność Koła 

Młodych Wolontariuszy 

(organizowanie akcji 

charytatywnych na rzecz 

osób potrzebujących). 

dokumentacja koła / opiekun koła            

p. K. Obrycki 

zgodnie                  

z harmonogramem 

działań koła 

12. Kształtowanie 

właściwego stosunku             

i szacunku do członków 

własnej rodziny – 

uroczystości 

okolicznościowe z udziałem 

członków rodzin uczniów 

(Dzień Babci i Dziadka, 

Festyn Rodzinny połączony z 

Dniem Matki, Dniem Ojca i 

Dniem Dziecka). 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, strona 

internetowa szkoły  / wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                  

z harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

13. Kształtowanie poczucia 

przynależności do wspólnoty 

klasowej i szkolnej poprzez 

aktywny udział                       

w uroczystościach                    

i wydarzeniach klasowych       

i szkolnych.  

 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, strona 

internetowa szkoły  / wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                  

z harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 
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C. Wartości, 

normy, wzory 

zachowań – 

kultura 

  

1. Kultywowanie tradycji 

szkoły, wartości związane       

z życiem i twórczością 

Patrona szkoły – 

podejmowanie tematyki na 

zajęciach z wychowawcą, 

udział                    w 

konkursach poświęconych 

Patronowi. 

Konkurs wiedzy o Patronie  

- dla klasy I                             

- dla klas II – III,                                                

- dla klas IV – VIII;                               

Konkurs recytatorski;                                

Konkurs plastyczny; 

zapisy w dzienniku elektronicznym, 

harmonogram uroczystości / 

wychowawcy, osoby odpowiedzialne 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

- p. H. Gleba., p. A. Cieloszczyk,              

- p. C. Paliwoda, A. Pieńkowska;         

 

- p. E. Olszewska, p. K. Obrycki;   

- p. E. S. Grala 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy;  

 

    

 

czerwiec 2021 r. 

2. Kultywowanie tradycji          

i obyczajów regionu 

kurpiowskiego poprzez 

udział           w konkursach o 

tematyce regionalnej. 

strona internetowa szkoły / osoby 

odpowiedzialne  

harmonogram 

konkursów 

3. Poszanowanie kultury i 

dorobku narodowego  –  

udział uczniów w 

uroczystościach o 

charakterze patriotycznym i 

państwowym; składanie 

hołdu pamięci poległym – 

rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się                         

z uwzględnieniem sytuacji       

i miejsca. 

zapisy w dzienniku / wychowawcy klas, 

nauczyciele odpowiedzialni za 

przygotowanie uroczystości,  nauczyciel 

historii  

 

 

zgodnie                  

z harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

                   

4. Udział w konkursach           

o tematyce patriotycznej, 

konkursy gminne - 

plastyczny i muzyczny. 

Konkurs plastyczny                 

o tematyce patriotycznej dla 

klas I – III 

Organizacja historycznego 

konkursu wiedzy dla 

uczniów klas IV – VIII: 

„Konstytucja 3 Maja” 

regulamin konkursu, protokół 

pokonkursowy / zainteresowani 

nauczyciele 

                                                         

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

 

p. A. Pieloszczyk 

 

 

zgodnie z ofertą 

organizatorów 

 

listopad 2020 r. 

 

      maj 2021 
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Konkurs plastyczny o 

tematyce patriotycznej dla 

grup przedszkolnych 

nauczyciele wychowania przedszkolnego 

 

maj 2021 

5. Kształtowanie postaw 

obywatelskich poprzez 

aktywny udział w życiu klasy                

i szkoły – wybory 

przedstawicieli do 

samorządów klasowych i 

samorządu szkolnego. 

zapisy w dzienniku elektronicznym, 

dokumentacja opiekuna SU/ 

wychowawcy klas, opiekun SU 

październik      

2020 r. 

 6. Kształtowanie postawy 

tolerancji dla innych 

narodów, kultur i religii; 

przeciwdziałanie objawom 

dyskryminacji (pogadanki).   

zapisy w dzienniku elektronicznym i 

dzienniku zajęć pedagoga  / wychowawca, 

pedagog, nauczyciel WOS 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy          

i planem pracy 

pedagoga 

7. Podejmowanie tematyki 

orientacji zawodowej – 

wdrażanie do rozpoznawania 

własnych predyspozycji i 

zainteresowań zawodowych - 

zajęcia z wychowawcą                 

i pedagogiem szkolnym; 

tematyka podejmowana 

podczas zajęć, np. WOS,         

j. angielskiego, itp.                                                                           

zapisy w dzienniku elektronicznym i 

dzienniku zajęć pedagoga  / wychowawca, 

pedagog 

nauczyciel WOS, j. angielskiego 

zgodnie                  

z tematyką zajęć 

 

 

8. Turniej Wiedzy Szachowej  

dla klas I – III. 

protokół po zakończonym turnieju/         

p. A. Cieloszczyk 

maj 2021 r. 

D. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

1. Poznanie procedur 

bezpieczeństwa w szkole i 

poza nią i zasadami BHP na 

lekcjach; uczestnictwo          

w pogadankach dotyczących 

samodzielności                       

w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy na 

lekcji, samodzielnego 

korzystania z biblioteki 

szkolnej i ze stołówki 

szkolnej przez uczniów 

(zasady zachowania). 

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 
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2. Przeprowadzenie ankiety 

dotyczącej poczucia 

bezpieczeństwa wśród 

uczniów – dokonanie analizy 

ilościowej i jakościowej, 

opracowanie wniosków          

i rekomendacji. 

dokumentacja wychowawcy i zespołu 

wychowawczego / wychowawcy, liderzy 

zespołu 

październik 

 2020 r. 

3. Zapoznanie uczniów          

z telefonami alarmowymi,     

z zasadami pierwszej 

pomocy oraz zasadami 

ewakuacji przeprowadzonej    

w szkole.  

dokumentacja wychowawcy,  protokoły    

z przeprowadzonych akcji / wychowawcy 

klas, nauczyciele techniki, EDB                 

i wychowania fizycznego, dyrektor szkoły 

zgodnie                  

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

zgodnie                  

z obowiązującymi 

przepisami prawa  

4. Udział w zajęciach 

informatyki - korzystanie z 

różnych źródeł informacji, 

wykorzystanie projektów, 

typu: Europejski Tygodnia 

Kodowania; Godzina 

Kodowania 

zapisy w dzienniku elektronicznym, 

strona internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. M. Witkiewicz 

cały rok 

 

 

5. Udział uczniów w akcji 

ogólnopolskiej Dzień 

Bezpiecznego Internetu.  

zapisy w dzienniku elektronicznym, 

strona internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. M. Witkiewicz,  

luty 2021 r. 

6. Udział w ogólnopolskim 

programie „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

(klasa    I); 

- udział w programie 

„Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”; 

- udział w programie 

„Ratujemy i Uczymy 

Ratować” 

zapisy w dzienniku elektronicznym /                            

nauczyciele klas I 

 

nauczyciele klas I – III  

 

                                                             

nauczyciele klas I – III (koordynator: p. 

A. Cieloszczyk) 

zgodnie                  

z harmonogramem 

działań 

organizatora 

7. Współpraca z instytucjami 

udzielającymi pomocy i 

wsparcia; diagnozowanie 

środowiska.  

zapisy w dzienniku elektronicznym / 

wychowawcy, pedagog, dyrekcja szkoły 

w razie potrzeby 

8. Gazetka tematyczna 

„Bezpieczny Internet” na 

korytarzu szkolnym” 

gazetka ścienna / p. C. Paliwoda  luty 2020 r. 
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9. Konkurs plastyczny pod 

hasłem „Wyloguj się” dla 

klas I – III. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej styczeń / luty 

2021 r. 

10. Konkurs plastyczny 

„Jeśli nie komputer, to co?” 

dla grup przedszkolnych. 

nauczyciele wychowania przedszkolnego styczeń / luty 

2021 r. 

11. Opracowanie wykazu 

literatury w zakresie - 

Bezpieczny Internet” 

nauczyciele bibliotekarze luty 2021 r. 

12. Podejmowanie tematyki 

kryzysu klimatycznego, 

globalnych współzależności 

na godzinach 

wychowawczych w klasie 8b 

– godziny wychowawcze ze 

światem PAH „A Ty, czujesz 

klimat?”. 

dokumentacja wychowawcy 8b klasy,     

e- dziennik, strona internetowa szkoły /           

październik - maj 

13. Wdrażanie do 

zarządzania (oszczędzania) 

zasobami finansowymi, 

poprzez oszczędzanie w 

SKO, udział w konkursach 

typu: „SKO to jest to!” 

dokumentacja opiekunów SKO, 

regulamin i protokół pokonkursowy, 

wystawa prac plastycznych / opiekunowie 

SKO – p. R. Kozłowska,                          

p. A.Cieloszczyk, p. I. Sokołowska 

cały rok 

listopad 2020 r. 

14.Konkurs plastyczny ”Mój 

przyjaciel Miś” Nauczyciele wychowania przedszkolnego: 

M. Pupek 

E. Kuliś 

E. Czerwińska 

K. Rydel 

październik 2020r. 
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Załącznik nr 5 

 

Harmonogram – sposób realizacji zadań 

 w roku szkolnym 2021/2022 

wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego 
 

Sfery 

oddziaływań  
Sposób realizacji 

Dokumentacja/ 

odpowiedzialni za 

realizację zadań 

Termin 

A. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna  

 

 

 

 

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych                            

i pozalekcyjnych w szkole, zgodnie z 

oczekiwaniami uczniów w celu stworzenia 

warunków realizacji pasji, udziału w 

zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą a 

także kontaktu bezpośredniego uczniów ze 

sobą z zachowaniem zasad sanitarnych; 

- zajęcia sportowe, 

- wolontariat, 

- wielopoziomowa drużyna harcerska, 

- zespół wokalny  

programy i dzienniki zajęć, 

dokumentacja opiekunów/  

opiekunowie zajęć 

cały rok 

 

2. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych.   

 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

zainteresowani ofertą zewnętrzną 

i organizujący konkursy 

cały rok 

 

 

3. Realizacja programów oraz inne działania 

promujące zdrowie i zachowania 

prozdrowotne. 

dokumentacja  nauczycieli/ 

zainteresowani nauczyciele 

 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatorów 

5. Podejmowanie tematyki prozdrowotnej na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz 

zajęciach wdżwr , zajęciach świetlicowych, 

biologii, chemii, edb, techniki, edukacji 

wczesnoszkolnej (pogadanki, dyskusje, 

zajęcia warsztatowe). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel wdżwr,  nauczyciele 

świetlicy, nauczyciel biologii, 

chemii, techniki, edb, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, 

edukacji wczesnoszkolnej 

cały rok 

 

6. Projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych  o tematyce prozdrowotnej 

(m.in. prawidłowe odżywianie się, higiena 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dzienniku 

pedagoga / wychowawcy, 

nauczyciele przyrody, biologii, 

cały rok 
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osobista, itp.). wdżwr, techniki, chemii, 

wychowania fizycznego, edukacji 

dla bezpieczeństwa, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, 

pedagog, nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

7. Udział w „Programie dla szkół” 

(spożywanie owoców, warzyw i mleka) 

dokumentacja potwierdzająca 

udział w programach / dyrektor, 

wychowawcy 

cały rok 

8. Udział uczniów w zawodach sportowych dokumentacja nauczycieli 

wychowania fizycznego, strona 

internetowa szkoły / nauczyciele 

wychowania fizycznego 

wg 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

9. Sporządzanie zdrowej żywności podczas 

zajęć i ich konsumpcja; kształtowanie 

nawyku mycia rąk przed posiłkami.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, 

edukacji wczesnoszkolnej 

zgodnie                 

z programem 

nauczania              

i programem         

i tematyką zajęć 

godzin do 

dyspozycji 

wychowawcy 

10. Pogadanki na temat kulturalnego 

spożywania posiłków. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

nauczyciel techniki, nauczyciele 

świetlicy, pedagog, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

j.w. 

11. Redagowanie ściennych gazetek 

poświęconych tematyce prozdrowotnej. 

gazetki  ścienne                                

w klasopracowniach i na 

szkolnych korytarzach / 

wychowawcy, nauczyciele 

przyrody, biologii, wychowania 

fizycznego, świetlicy, pedagog, 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok  

12. Badania przesiewowe i profilaktyczne 

badania lekarskie, program profilaktyki 

próchnicy; okresowe kontrole czystości       

(za zgodą rodziców). 

 

dokumentacja medyczna / 

pielęgniarka szkolna; specjaliści 

przeprowadzający badania  

cały rok 
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13. Organizowanie wycieczek 

krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów 

rowerowych, biwaków edukacyjno- 

wypoczynkowych 

dokumentacja wychowawców, 

Drużyny Harcerskiej / 

wychowawcy, opiekun Drużyny 

Harcerskiej   

 

wg 

harmonogramu 

wycieczek 

klasowych 

i dokumentacji 

Drużyny 

Harcerskiej 

 

14. Ankietowanie uczniów – badanie ich 

nawyków żywieniowych, higienicznego trybu 

życia. 

 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

15. Pogadanki o tematyce prozdrowotnej na 

spotkaniach z rodzicami. 

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

spotkań 

wychowawców    

z rodzicami wraz 

z tematyką 

spotkań           

 

16. Środki i substancje psychoaktywne –  

wyposażenie uczniów, rodziców                          

i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach                   

i możliwościach szukania pomocy.  

dokumentacja wychowawców / 

wychowawcy, nauczyciele 

chemii i biologii, edb 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

 i tematyką zajęć 

nauczyciela 

biologii i chemii, 

edb 

17. Ewentualne bieżące informowanie 

rodziców o niepokojących zmianach                

w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach 

dotyczących uzależnień. 

dokumentacja wychowawców       

i pedagoga / wychowawcy, 

pedagog szkolny 

zgodnie                 

z potrzebami 

18. Kształtowanie postaw ekologicznych 

poprzez udział w akcjach na rzecz środowiska 

i ekologii. 

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wychowawcy, nauczyciele 

przyrody, biologii, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, 

Drużyna Harcerska, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, 

nauczyciele świetlicy 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i uroczystości 

szkolnych 

zgodnie z planem 

pracy drużyny 

19. Uczestnictwo w konkursach związanych z 

tematyką ekologiczną, np. konkurs wiedzy 

ekologiczno – przyrodniczej „Z przyrodą na 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona 

internetowa szkoły / 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    
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Ty” (dla klas    II – III) A.Pieńkowska, A. Cieloszczyk, 

K. Stachelek 

i uroczystości 

szkolnych 

Działania dążące do wzmacniania poczucia 

własnej wartości uczniów, podkreślanie 

pozytywnych doświadczeń życiowych, 

pomagających kształtować pozytywną 

tożsamość, przy jednoczesnym wzmacnianiu 

poczucia oparcia w najbliższym środowisku  

w sytuacjach trudnych, takich jak okres 

pandemii:  

20. Diagnoza potrzeb uczniów (ankieta, 

obserwacja, wywiad - wszyscy 

wychowawcy), ich potrzeb i problemów 

związanych z okresem pandemii i nauki 

zdalnej, pod kątem wsparcia psychicznego. 

21. Podejmowanie tematyki podczas zajęć     

z wychowawcą (m.in. z wykorzystaniem 

filmów i materiałów edukacyjnych 

dotyczących sytuacji kryzysowej, np. 

wywołanej pandemią COVID – 19). 

22.Organizowanie spotkań grupowych oraz 

indywidualnych kontaktów  z pedagogiem 

szkolnym, ze specjalistami. 

23. Współpraca z Ośrodkiem Środowiskowej 

Opieki Psychologicznej i 

Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 

w Kolnie oraz innymi instytucjami 

wspierającymi uczniów. 

24. Poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, 

rodziców na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią 

COVID - 19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania 

pomocy w szkole i poza nią.  

- inne działania; 

dokumentacja dyrektora szkoły, 

dokumentacja pedagoga, 

dokumentacja wychowawców 

cały rok 

B.  

Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

1. Zapoznanie uczniów z prawami dziecka      

i ucznia.  

 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

klas  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy 

zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy 

zgodnie                 

z tematyką godzin 
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 klas, nauczyciel wdżwr 

 

 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i programem 

nauczania 

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji 

i szacunku dla drugiego człowieka.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog,  

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga        

4. Propagowanie informacji dotyczących 

zasad dobrego wychowania.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

gazetki ścienne tematyczne          

w klasopracowniach / 

wychowawcy klas, nauczyciele 

świetlicy 

cały rok 

5. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, 

odwoływanie się do zasad zachowania 

zapisanych w Statucie Szkoły.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym / 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

6. Organizowanie imprez kulturalnych             

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

 

scenariusze imprez kulturalnych / 

wszyscy nauczyciele 

wg kalendarza 

imprez szkolnych  

7. Organizowanie  konkursów typu: „Super 

Kolega” i „Super Koleżanka”, „Mistrz kultury 

bycia”. 

regulaminy konkursów / 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego, zainteresowani 

nauczyciele 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

imprez                    

i konkursów 

8. Wskazywanie właściwych  zachowań 

wobec osób agresywnych i obcych 

(negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), 

treningi interpersonalne).  

zapisy w dzienniku lekcyjnym,    

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga 

9. Podejmowanie tematyki podczas godzin do 

dyspozycji wychowawcy oraz podczas zajęć z 

pedagogiem dotyczącej m.in.: 

● wyeliminowania niepożądanych 

zachowań takich jak: agresja, 

przemoc psychiczna, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc; 

● radzenia sobie z własnymi trudnymi 

uczuciami i emocjami oraz ochrony 

zapisy w dzienniku lekcyjnym,      

w dzienniku pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog, 

wychowawcy świetlicy 

 

 

 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy        

i planem pracy 

pedagoga, planem 

pracy świetlicy 
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przed agresją; 

● respektowania zasad obowiązujących 

w szkole; 

● kulturalnego zachowania w szkole     

i poza szkołą; 

 

 

10. Stała współpraca pracowników szkoły     

w zakresie zaobserwowanych negatywnych 

zachowań uczniów – reagowanie na 

wszystkie niepożądane zachowania.   

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

dziennik pedagoga / 

wychowawcy klas, pedagog 

 

zgodnie                  

z potrzebami 

 

11. Organizacja spotkania                               

z przedstawicielami Policji.   

zapisy w dzienniku / 

zainteresowani nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy         

12. Działalność Koła Młodych Wolontariuszy 

(organizowanie akcji charytatywnych na 

rzecz osób potrzebujących). 

Działalność Wielopoziomowej Drużyny 

Harcerskiej ”Twardziaki”  

dokumentacja koła / opiekun koła  

 

dokumentacja drużyny / opiekun 

drużyny 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań koła 

zgodnie z planem 

pracy drużyny 

13. Konkurs o charakterze charytatywnym 

„Mój szkolny kolega z misji”. 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, strona 

internetowa szkoły /  p. A. 

Pieńkowska, K. Stachelek, 

 ks. M. Zieziula 

listopad 2021 r. – 

marzec 2022 r.  

14. Kształtowanie właściwego stosunku          

i szacunku do członków własnej rodziny – 

uroczystości okolicznościowe z udziałem 

członków rodzin uczniów (Dzień Babci i 

Dziadka, Festyn Rodzinny połączony z 

Dniem Matki, Dniem Ojca i Dniem Dziecka). 

 

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

15. Kształtowanie poczucia przynależności do 

wspólnoty klasowej i szkolnej poprzez 

aktywny udział w uroczystościach                   

i wydarzeniach klasowych i szkolnych.  

zapisy w dzienniku lekcyjnym, 

strona internetowa szkoły  / 

wychowawcy, osoby 

odpowiedzialne 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych 

C. Wartości, 

normy, wzory 

zachowań – 

kultura 

1. Kultywowanie tradycji szkoły, wartości 

związane z życiem i twórczością Patrona 

szkoły – podejmowanie tematyki na zajęciach 

z wychowawcą, udział w konkursach 

poświęconych Patronowi. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, harmonogram 

uroczystości / wychowawcy, 

osoby odpowiedzialne 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy;  
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Konkurs wiedzy o Patronie  

- dla klas I – III,                                                

- dla klas IV – VIII;             

 

 

Konkurs recytatorski;   

 

Konkurs plastyczny; 

 

akademia  

                                                       

- p. A. Pieńkowska,  

 p. A. Cieloszczyk; 

 - p. C. Paliwoda, 

 A. Pieńkowska; 

 

- p. E. Olszewska, p. K. Obrycki;   

 

- n-le plastyki 

 

p. D. Stachelek i p. K. Obrycki 

 

                 

czerwiec 2022 r. 

2. Kultywowanie tradycji i obyczajów 

regionu kurpiowskiego poprzez udział           

w konkursach o tematyce regionalnej.( np. 

Tradycje Wielkanocne na Kurpiach) 

strona internetowa szkoły / osoby 

odpowiedzialne (p. 

M..Męczkowska, p. J. Zawalich) 

harmonogram 

konkursów 

3. Poszanowanie kultury i dorobku 

narodowego  –  udział uczniów                      

w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym i państwowym; składanie 

hołdu pamięci poległym – rozwijanie 

umiejętności właściwego zachowania się       

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca. 

zapisy w dzienniku / 

wychowawcy klas, nauczyciele 

odpowiedzialni za przygotowanie 

uroczystości (p. A. Pieloszczyk, 

p. J. Zawalich); 

Drużyna Harcerska 

zgodnie                  

z 

harmonogramem 

uroczystości 

szkolnych, 

plan pracy 

drużyny 

                   

4. Udział w szkolnych konkursach o tematyce 

patriotycznej: 

 

Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej 

dla grup przedszkolnych. 

Organizacja konkursu plastycznego dla klas 

IV-VIII “Jeszcze Polska nie zginęła…” 

Ilustracja do treści Mazurka Dąbrowskiego 

Organizacja historycznego konkursu wiedzy 

dla uczniów klas IV – VIII: „Konstytucja 3 

Maja” 

regulamin konkursów, protokoły 

pokonkursowe / zainteresowani 

nauczyciele 

                                     

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

n-le plastyki 

 

p. A. Pieloszczyk  

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

konkursów 

 

  maj 2022 

listopad 2021 r. 

 

maj 2022 

5. Kształtowanie postaw obywatelskich 

poprzez aktywny udział w życiu klasy                

i szkoły – wybory przedstawicieli do 

samorządów klasowych i samorządu 

szkolnego. 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, dokumentacja 

opiekuna SU/ wychowawcy klas, 

opiekun SU 

październik     

2021 r. 
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6. Kształtowanie postaw obywatelskich 

podczas realizacji tematyki na lekcjach 

historii i WoS 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / nauczyciele 

historii i WOS 

cały rok  

 7. Kształtowanie postawy tolerancji dla 

innych narodów, kultur i religii; 

przeciwdziałanie objawom dyskryminacji 

(pogadanki).   

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog, nauczyciele historii               

i WOS 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy,         

planem pracy 

pedagoga/ 

cały rok 

8. Podejmowanie tematyki orientacji 

zawodowej – wdrażanie do rozpoznawania 

własnych predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych - zajęcia z wychowawcą                 

i pedagogiem szkolnym; tematyka 

podejmowana podczas zajęć doradztwa 

zawodowego, i innych (WOS, j. angielski, 

itp.)                                                                           

zapisy w dzienniku 

elektronicznym i dzienniku zajęć 

pedagoga  / wychowawca, 

pedagog, nauczyciel – doradca 

zawodowy, nauczyciel WOS, j. 

angielskiego 

zgodnie                 

z tematyką zajęć 

 

 

9. Opracowanie gazetki ściennej dotyczącej 

wyników w nauce osiąganych przez uczniów 

szkoły 

p. A. Pieloszczyk wrzesień / 

październik    

2021 r. 

10. „Mini” turniej szachowy dla klas                

I – III. 

protokół po zakończonym 

turnieju/ p. A. Cieloszczyk 

maj 2022 r. 

D. 

Bezpieczeństwo 

–  profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa               

w szkole i poza nią i zasadami BHP na 

lekcjach; uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych i pracy na 

lekcji, samodzielnego korzystania                   

z biblioteki szkolnej i ze stołówki szkolnej 

przez uczniów (zasady zachowania). 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

2. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 

poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, z 

uwzględnieniem problemów związanych z 

okresem nauki zdalnej  – dokonanie analizy 

ilościowej i jakościowej, opracowanie 

wniosków i rekomendacji. 

dokumentacja wychowawcy           

i zespołu wychowawczego / 

wychowawcy, liderzy zespołu 

 

październik    

2021 r. 

3. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy 

oraz zasadami ewakuacji przeprowadzonej    

w szkole.  

dokumentacja wychowawcy,  

protokoły z przeprowadzonych 

akcji / wychowawcy klas, 

nauczyciele techniki, EDB                       

i wychowania fizycznego, 

zgodnie                 

z tematyką godzin 

do dyspozycji 

wychowawcy 

zgodnie                
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(przeprowadzenie ewakuacji próbnej, 

szkolenie z pierwszej pomocy dla klas VIII )  

dyrektor szkoły z obowiązującymi 

przepisami prawa  

4. Udział uczniów w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym „112 ratuje życie”. 

regulaminy i protokoły 

pokonkursowe, strona 

internetowa szkoły / p. A. 

Pieńkowska,   p. M. Męczkowska 

zgodnie                 

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

5. Udział w zajęciach informatyki - 

korzystanie z różnych źródeł informacji, 

wykorzystanie projektów, typu: Europejski 

Tygodnia Kodowania; Godzina Kodowania 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. A. Cicha 

cały rok 

6. Udział uczniów w akcji ogólnopolskiej 

Dzień Bezpiecznego Internetu.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym, strona 

internetowa szkoły / nauczyciel 

informatyki –    p. A. Cicha  

luty 2022 r. 

7. Udział w ogólnopolskim programie 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” (klasa    

I); 

- udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”; 

- udział w programie „Ratujemy i Uczymy 

Ratować” 

zapisy w dzienniku 

elektronicznym /                            

wychowawca klasy I 

nauczyciele klas I – III 

(koordynator: A. Cieloszczyk) 

nauczyciele klas I – III 

(koordynator: A. Cieloszczyk) 

zgodnie                

z 

harmonogramem 

działań 

organizatora 

8. Współpraca z instytucjami udzielającymi 

pomocy i wsparcia z uwzględnieniem 

problemów okresu pandemii i nauki zdalnej; 

diagnozowanie środowiska.  

zapisy w dzienniku 

elektronicznym / wychowawcy, 

pedagog, dyrekcja szkoły 

w razie potrzeby 

9. Gazetka tematyczna „Bezpieczny Internet” 

na korytarzu szkolnym” 

Gazetka “Bądź kumplem! Nie dokuczaj! 

gazetka ścienna / C. Paliwoda,  

A. Pieńkowska 

p. D. Stachelek      

luty 2021 r. 

 

październik 2021 r. 

10. Wdrażanie do zarządzania (oszczędzania) 

zasobami finansowymi, poprzez oszczędzanie 

w SKO, udział w konkursach typu: „SKO to 

jest to!” 

dokumentacja opiekunów SKO, 

regulamin i protokół 

pokonkursowy, wystawa prac 

plastycznych / opiekunowie SKO 

– p. R. Kozłowska,                      

p. A. Cieloszczyk,                         

p. I. Sokołowska 

cały rok 

listopad 2021 r. 
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11. Podejmowanie tematyki zasad higieny 

życia oraz ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID – 19) podczas godzin 

do dyspozycji wychowawcy, spotkań ze 

specjalistami, itp.,  

- informowanie o wytycznych MZ, MEiN i 

GIS dotyczących zachowania środków 

ostrożności w okresie pandemii, 

- informowanie o czynnikach chroniących 

przed zagrożeniami wynikającymi z 

długotrwałej izolacji społecznej i reżimu 

sanitarnego.    

 

dokumentacja dyrektora szkoły, 

dokumentacja wychowawców, 

dokumentacja pedagoga 

szkolnego 

cały rok 

 

 


