
1 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Obszary Cele Działania Odpowiedzialni/ 

termin 
Zdrowie 

(edukacja 

zdrowotna) 

1.Stosowanie zasad BHP oraz 

postępowania w sytuacjach  

kryzysowych. Udzielanie pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

Stosowanie profilaktyki. 

 

- Przypomnienie regulaminów (pracowni, dojazdu, placu zabaw, wycieczek, 

matryce właściwych zachowań). 

- Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

- Spotkanie z ratownikiem medycznym. 

- Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i drogami ewakuacji 

obowiązującymi na terenie szkoły. Przeprowadzenie próbnego alarmu pożarowego. 

- Zajęcia z pielęgniarką szkolną (pogadanki, fluoryzacja). 

- Udział w akcji „Próba bicia rekordu  RKO” 

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy życie”. 

- Realizacja programu  „Ratujemy i uczymy ratować”. 

- Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej – zagospodarowanie pomieszczenia, 

wyposażenie w niezbędny sprzęt. 

 

Wychowawcy IX 2018 

 

B.Igman A.Łosoś 

j.w. 

G.Biały IX 2018  

 

I/II semestr 

B.Igman 

 

A.Łosoś II semestr 

Dyrektor Szkoły 

 

 2. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, wyrabianie 

nawyków higienicznych, 

prawidłowego odżywiania się i 

korzyści płynących z aktywności 

fizycznej. 

 

 

- Przeprowadzenie  zajęć  poświęconych:  higienie osobistej, zdrowemu odżywianiu, 

profilaktyce chorób. 

-Zajęcia edukacyjne  –  poznanie zasad zdrowego odżywiania, wspólne 

przygotowywanie posiłków. 

 

- Realizacja programu profilaktycznego „Moje dziecko idzie do szkoły” – kl. OP 

 

- Kontynuacja  programu „Programu dla szkół” (owoce i warzywa w szkole, 

szklanka mleka dla ucznia). 

 - Organizowanie akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, m.in.: 

 Dzień Sportu Szkolnego  

 

 Olimpiady sportowe kl.I-III  

 

 Zawody i turnieje sportowe (w szkole i poza nią) 

 Konkursy taneczne 

- Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę”- promocja zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

- Działalność SKS. 

 

Pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy 

n-le 0-III, techniki  I/II 

semestr 

 

I/II semestr n-le OP, 

zgodnie z harmonogramem 

I/II semestr Dyr.Szk. 

 

n-l wf,  I/II semestr 

n-l wf, n-le ed.wczesnoszk. 

VI 2019 

n-le ed.wczesnoszk.  

I/II semestr  

n-l wf  I/II semestr 

n-l muzyki I/II semestr  

n-l wf  zgodnie z 

harmonogramem 

j.w. 
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 3.Przedstawienie  alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. 

Rozwijanie pasji i zainteresowań. 

 

 

- Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla uczniów. 

 

- Akcje propagujące czytelnictwo. 

- Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

- Zajęcia edukacyjne - poznawanie swojego potencjału i predyspozycji 

zawodowych, rozwijanie odpowiedzialnego myślenia o przyszłości zawodowej. 

- Pedagogizacja rodziców. 

n-le prowadzący zajęcia IX 

2018 

A.Łosoś I/II semestr 

Wychowawcy klas  

j.w. 

n-l doradztwa zawod., 

wychowawcy klas 

 4. Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

 

- Udział w akcji  „sprzątania świata”, w zbiórce surowców wtórnych. 

- Udział w konkursach ekologicznych, plastycznych, literackich, fotograficznych i 

muzycznych promujących zachowania proekologiczne. 

- Dbanie o czystość i estetykę w klasach i na placu szkolnym. 

 

IX 2018 J.Fifielski 

I/II semestr n-le 

przedmiotów 

Na bieżąco 

Relacje 

(kształtowanie 

postaw 

społecznych) 

1 . Zaplanowanie i  organizacja   zajęć 

rozwijających umiejętności społeczne 

ucznia. 

Kształtowanie kreatywności i 

twórczego myślenia i działania. 
 

 

- Opracowanie Klasowych  Programów Wychowawczo –Profilaktycznych  

- Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych oraz uroczystości 

środowiskowych . 

- Opracowanie planu pracy SSU. Realizacja zadań. 

- Udział uczniów w zajęciach WDŻ. 

- Udział uczniów w zawodach, konkursach i turniejach szkolnych i 

międzyszkolnych. 

- Przeprowadzanie apeli porządkowych. 

 

IX/X 2018 wychowawcy  

n-le zgodnie z 

kalendarzem imprez 

Opiekun SSU 

n-l WDŻ 

I/II semestr n-le zgodnie z 

planem pracy 

Wszyscy n-le , Dyr. Szk. 

 

 2. Podnoszenie jakości edukacji 

włączającej. Integracja zespołu 

klasowego. 

 

 

- Diagnoza środowiska klasowego na początku i na koniec roku szkolnego wśród 

uczniów i rodziców - realizacja wniosków wynikających z diagnozy, 

uwzględnienie ich w planie pracy wychowawcy.  

- Adaptacja dzieci w środowisku szkolnym; otoczenie opieką i wsparciem dzieci 

przyjętych do szkoły, pomoc uczniom kl. IV w pokonaniu "progu szkolnego". 

- Organizowanie spotkań klasowych, imprez i uroczystości, wyjazdów, wycieczek. 

 

- Rozwiązywanie problemów wykluczenia i izolacji uczniów. 

- Przeciwdziałanie przypadkom agresji słownej i wskazywanie sposobów 

zapobiegania postawom agresywnym uczniów (pogadanki, prelekcje, warsztaty). 

 

- Pedagogizacja rodziców (w czasie zebrań klasowych i zebrań ogólnych). 

 

Wychowawcy klas 

 I semestr 

 

 

 

Wszyscy n-le I semestr 

 

j.w. I/II semestr 

j.w. I/II semestr 

Wychowawcy klas   

I/II semestr 

j.w. 
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 3. Działania podjęte z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 

 

 

- Stworzenie wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. 

 

- Umieszczenie w planach pracy wychowawcy tematyki edukacji zawodowej 

(tematy godzin wychowawczych). 

- Oferta szkół średnich. Spotkania na terenie naszej szkoły i wyjazdy na "dni 

otwarte" do szkół. 

- Pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej. 

 

X 2018 W.Biała 

n-le OP i I – VI 

I/II semestr n-l doradztwa 

zaw., wychowawcy klas 

j.w. 

 4. Kształtowanie postaw 

prospołecznych – rozwijanie i 

wspieranie działalności 

wolontariatu.  

 

 

- Udział w akcjach (Góra Grosza, Świąteczna Paczka, Caritas, Znicz Pamięci, 

akcje UNICEF) 

- Kontynuacja akcji – pomoc dla ucznia z Madagaskaru.  

- Opracowanie planu pracy koła wolontariatu, realizacja zadań. 

 

SSU, SKO 

E.Długołęcka, I.Nawrocka 

 

W.Biała  I/II semestr 

 

 5. Kształtowanie przedsiębiorczości 

uczniów. 

Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej. 

 

- Opracowanie i realizacja zadań koła SKO. 

- Udział uczniów w konkursach SKO (szkolnych i zewnątrzszkolnych). 

- Udział uczniów w pracach SSU.  

A.Macanko IX 2018 

I/II semestr 

B.Igman I/II semestr 

 

 6. Opieka nad dzieckiem z 

rodzin dysfunkcyjnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej ucznia- otoczenie opieką ucznia i 

wsparcie rodziny na terenie szkoły. 

- Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja) 

- Działalność świetlicy socjoterapeutycznej. 

- Przyznawanie stypendiów uczniowskich. 

- Przyznawanie zasiłków szkolnych. 

- Zorganizowanie dożywiania w szkole. 

 

Wychowawcy, pozostali 

 n-le I/II semestr 

n-le prowadzący zajęcia, 

wychowawcy I/II semestr 

I.Nawrocka I/II semestr 

 

Dyrektor Szkoły – zgodnie 

z potrzebami I/II semestr 

 

 

 

 

7. Promowanie szkoły w 

środowisku. 

 

 

 

 

- Umieszczanie na bieżąco informacji o działalności szkoły na stronie WWW. 

- Informowanie rodziców o pracy szkoły, sukcesach dzieci podczas zebrań (gazetka 

– koniec I i II semestru). 

- Zamieszczanie informacji na e-dzienniku. 

 

- Prezentacja prac uczniów podczas zebrań i uroczystości szkolnych. 

 

 

Zespół ds. promocji szkoły 

Na bieżąco I/II semestr 

 

Wychowawcy klas I/II 

semestr 

j.w. 
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Kultura 

(wartości, normy, 

wzory zachowań) 

 

1. Zapoznanie z dokumentacją 

szkoły i klasy. 

 

 

-  Zapoznanie  uczniów  i rodziców: 

 ze Statutem Szkoły ; 

  z Wewnątrzszkolnym i Zasadami Oceniania; 

 z  procedurami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego; 

 ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym oraz planami klasowymi; 

  z PZO  z poszczególnych przedmiotów. 

 

 

IX  2018 wychowawcy 

klas  

 

 

 2. Wspieranie ucznia w 

rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określenia dalszej 

drogi edukacji. 

 

- Przeprowadzenie ankiety na temat aktywności uczniów. 

 

- Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, praca z uczniem 

zdolnym). 

- Uczestnictwo w konkursach. 

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (strażak, pielęgniarka ) 

- Wycieczki do różnych miejsc pracy. 

 

 

A.Macanko, A.Łosoś  

X 2018 

 

Wszyscy n-le I/II semestr 

 

Wychowawcy, n-l 

doradztwa zaw. 

I/II semestr 

 

 3. Rozwijanie zainteresowania 

nauką i własnym rozwojem. 

 

 

- Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem przyznawania stypendium 

motywacyjnego. 

- Prowadzenie lekcji w oparciu o nowoczesne metody aktywizujące. 

- Prowadzenie zajęć z elementami oceniania kształtującego.  

- Prowadzenie lekcji poświęconych zarządzaniu czasem, sposobom uczenia się i 

zapamiętywania, planowania i dobrej organizacji. 

 

 

IX 2018 j.w. 

 

Wszyscy n-le 

j.w. 

wychowawcy  klas  

I/II semestr 

 

 4. Organizacja pomocy dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

- Gromadzenie i analizowanie dostarczanych opinii PPP, orzeczeń,  dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 

-  Dostosowanie wymaga ń edukacyjnych . 

-  Opracowanie  IPET dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

-  Realizowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. 

-  Konsultacje indywidualne rodzica z  nauczycielami. 

  

 

Wychowawcy klas I/II 

semestr 

j.w. 

IX 2018 A.Macanko, 

J.Giese, L.Dereszkiewicz 

Wychowawcy i n-le 

przedmiotów I/II semestr 

 

 

 5. Kształtowanie postaw 

obywatelsko - patriotycznych. 

 

- Realizacja projektu „Szkoła demokracji”. 

- Wybory do samorządów klasowych i SSU. 

- Udział w obchodach 100 – lecia Niepodległości Polski; 

 organizacja uroczystości – kl.IV-VIII 

 realizacja tematyki na lekcjach j.polskiego, historii, 

Opiekun SSU zgodnie z 

harmonogramem 

Wychowawcy, pozostali 

 n-le, I semestr   
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na godzinach wychowawczych 

  realizacja projektu „Tydzień dla Niepodleglej” w kl. I-III 

- Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,  obchody Święta Szkoły, lekcje 

dotyczące  Europy i Polski w UE, lekcje historii, j. polskiego – zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej. 

- Odwiedzanie miejsc pamięci, zapalanie zniczy. 

 

 

 

 

Wychowawcy, n-le 

zgodnie z kalendarzem 

imprez 

I/II semestr 

 6. Wychowanie i profilaktyka w 

świecie wartości. 

 

 

- Organizacja Powiatowego Konkursu Poezji Kresowej (R.Kilar). 

- Prowadzenie  lekcji oraz akcji bibliotecznych. 

- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki. 

 

- Teatrzyki profilaktyczne. 

 

- Działalność szkolnych kół zainteresowań. 

 

- Udział uczniów w konkursach i turniejach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

- Pedagogizacja rodziców (w czasie zebrań klasowych i zebrań ogólnych). 

 

 

A.Łosoś II semestr 

j.w. I/II semestr 

wychowawcy, zgodnie z 

planami pracy 

Dyrektor Szkoły I/II 

semestr 

n-le prowadzący I/II 

semestr 

wychowawcy, n-le zgodnie 

z planami pracy I/II 

semestr 

j.w. 

Bezpieczeństwo 

(profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych, 

problemowych) 

1.Wdrażanie do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w szkole i 

poza szkołą. 

 

 

 

- Spotkanie z policjantem, pogadanka na temat „ Bezpieczeństwo na drodze” . 

- Praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez jezdnię w klasach 0-III.  

- Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. 

- Realizacja zewnętrznego programu profilaktycznego „Bezpieczny Puchatek” . 

 

G.Biały IX,X 2018 

 

n-le 0-III  IX,X 2018 

II semestr n-l techniki 

Koordynator zgodnie z 

harmonogramem 

 

 2.Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym i przemocy w szkole   

 

- Udział w zajęciach warsztatowych dla uczniów na terenie P-PP. 

- Organizacja  dyżurów  nauczycielskich. 

- Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów w klasach nt. 

wykluczenia z grupy,  agresji słownej w tym wyeliminowania  przezwisk 

używanych wobec kolegów i koleżanek, naruszających  godność osobistą - skutki 

prawne. 

- Informowanie rodziców na zebraniach i dniach otwartych oraz podczas 

indywidualnych rozmów o wszelkich przejawach agresji. 

- Pedagogizacja rodziców (w czasie zebrań klasowych i zebrań ogólnych). 

 

 

I semestr 2018 

M. Mróz IX 2018 

Dyrektor Szkoły 

Wychowawcy klas  

 

Policjant 

Wychowawcy klas, I/II 

semestr, na bieżąco  

j.w. 
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 3. Przygotowanie do posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, do 

bezpiecznego korzystania z internetu i 

portali społecznościowych, uświadamianie 

skutków korzystania z sieci. 

 

- Pogadanki na godzinach wychowawczych, zajęcia edukacyjne (omawianie 

zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, z cyberprzemocą, 

cyberbullyingiem, ujawnianiem danych osobowych). 

- Realizacja elementów programu „Ambasador bezpiecznego Internetu” (dla 

uczniów i rodziców). 

- Pedagogizacja rodziców (w czasie zebrań klasowych i zebrań ogólnych). 

 

 

 

wychowawcy klas , n-le 

informatyki I/II semestr 

 

 

 

j.w. 

 4. Przestrzeganie ustaleń 

dotyczących  

Korzystania z mediów na terenie 

szkoły. 

 

- Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących 

korzystania z mediów na terenie szkoły. 

 

SSU I semestr B.Igman 

 

 5.Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego, 

przekazywanie wiedzy nt 

szkodliwego działania używek, 

dopalaczy, narkotyków. 

 

 

- Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i 

możliwościach szukania pomocy- w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol, 

nikotyna. 

- Realizacja programów profilaktyki: 

 „Nie pal przy mnie, proszę” kl.I-III 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie" kl.IV-VI 

 „Czyste powietrze wokół nas” I-III 

 

 

Wychowawcy, pozostali  

n-le , I/II semestr 

 

Wychowawcy klas, 

koordynatorzy programów 

zgodnie z 

harmonogramami I/II 

semestr 
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