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Harmonogram - sposób realizacji  zadań (realizacja treści programowych) 

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów 

Zadania 

wychowawczo-

profilaktyczne 

 

 

Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialni  

za realizację zadań 

 

Termin realizacji 

I Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1. Zapoznanie                        

z podstawowymi 

zasadami dbałości  

o zdrowie własne        

i innych, kreowanie 

środowiska 

sprzyjającego 

zdrowemu stylowi 

życia 

1. Organizacja zajęć 

lekcyjnych  

i pozalekcyjnych 

działających w szkole 

Nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

2. Udział w akcji : 

„Sprzątanie świata” 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Wrzesień 2017 r. 

3. Realizacja programu  

„ Trzymaj formę” 

Wojciech Żelaźnicki 

Monika Olejnik 

Cały rok szkolny 

4. Redagowanie 

gazetek tematycznych 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

5. Kontynuacja 

programu „Szkoła 

promująca zdrowie” 

Zespół ds. promocji 

zdrowia 

Cały rok szkolny 

6. Organizacja 

zawodów sportowych 

dla uczniów „Igrzyska 

radości - zdrowiem                       

dla przyszłości” 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Maj 2018 r. 

 

7. Badania 

przesiewowe                 

i profilaktyczne, 

badania lekarskie 

Pielęgniarka szkolna 

 

W ciągu roku 

8. Realizacja programu  

„ Ratujemy i Uczymy 

Ratować” 

A. Lesiak 

B. Domiza 

Zespół  wychowawczo-

profilaktyczny 

W ciągu roku 

szkolnego 

9. Akcja „ Bicie 

rekordu w resuscytacji 

krążeniowo- 

oddechowej” 

A. Lesiak 

B. Domiza 

 

Październik  

2017 r. 

 

 

10. Ćwiczenia 

śródlekcyjne w formie 

zabaw ruchowych 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

11. Pogadanki  

o wpływie hałasu      

na zdrowie i psychikę 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

12. Pozytywne formy 

aktywnego 

wypoczynku dostępne 

w szkole i poza szkołą: 

- zajęcia sportowe - 

tenis stołowy 

- zajęcia na Orliku 

Trenerzy i nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 



 
 

2 
 

- koło sportowe – 

siatkówka 

13. Organizowanie 

wycieczek 

krajoznawczych 

rekreacyjnych, rajdów 

turystycznych 

Nauczyciele, 

,wychowawcy 

Według 

harmonogramu 

wycieczek 

 

 

 

 

2. Zapoznanie 

 z zasadami 

zdrowego, 

racjonalnego 

odżywiania się, 

higieny osobistej         

i aktywności 

fizycznej, 

kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności  

za własne zdrowie 

1. Instruktaże 

dotyczące 

prawidłowego 

odżywiania się                      

i zachowania higieny 

Wychowawcy klas 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

2. Pogadanki  

z rodzicami na w/w 

temat podczas zebrań 

Wychowawcy klas 

 

Listopad 

3. Program 

profilaktyki próchnicy- 

fluoryzacja zębów 

Pielęgniarka 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

 

4. Okresowe kontrole 

czystości – za zgodą 

rodziców 

Pielęgniarka 

 

Według potrzeb 

5. Gazetki na 

korytarzach szkolnych 

i w klasach na temat 

zdrowego stylu życia 

Nauczyciele 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

6. Konkursy 

plastyczne: „Wiemy, 

co jemy”- klasy 1-3, 

 „Żyjemy zdrowo”- 

klasy 4-7 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Nauczyciel plastyki 

 

Kwiecień 2018 r. 

 

7. Realizacja programu 

promującego zdrowy  

i bezpieczny styl życia 

„Trzymaj 

formę”,”Spójrz 

inaczej” 

Wojciech Żelaźnicki 

Iwona Kosmatka 

Cały rok szkolny 

8. Programy 

propagujące 

spożywaniem zdrowej 

żywności: mleka, 

owoców, warzyw- 

programy: „ Szklanka 

mleka”, „Owoce                

w szkole” 

 

 

Nauczyciele 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 
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9. Udział w akcji  

„ Dzień zdrowego 

śniadania”, rozmowy, 

pogadanki na temat 

kulturalnego                     

i higienicznego 

spożywania posiłków 

 

  

Nauczyciele-

wychowawcy 

 

Listopad 2017 r. 

 

10. Spożywanie 

zdrowego śniadania  

w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 

Nauczyciele-

wychowawcy 

 

 

W ciągu całego 

roku szkolnego 

11. Posiłki dla uczniów  

z rodzin najuboższych 

Dyrektor W ciągu roku 

szkolnego 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Środki i substancje 

psychoaktywne- 

wyposażenie uczniów, 

rodziców i nauczycieli    

w wiedzę                           

o uzależnieniach,  

możliwościach 

szukania pomocy- 

warsztaty  dla uczniów 

i rodziców klas 4-7 

Zespól nauczycieli  

klas 4-7 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

2. Organizacja 

konkursu plastycznego 

pt. „Mój świat bez 

używek”  

dla klas 4-7 

Nauczyciel plastyki  

 

Listopad 2017 r. 

 

3. Bieżące 

informowanie 

rodziców                     

o widocznych 

zmianach                    

w zachowaniu dziecka   

w przypadku 

podejrzenia 

spożywania używek  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Wg potrzeb,           

w ciągu całego 

roku szkolnego 

II Kształtowanie postaw społecznych - relacje 

1.Zapoznanie  

z podstawowymi 

prawami ucznia  

i obowiązkami 

wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka 

szkolnej społeczności 

rodziny i kraju 

1.Zapoznanie uczniów  

z prawami                    

i obowiązkami 

wynikającymi z roli 

ucznia – Kodeks 

Ucznia, zawarcie 

Kontraktów klasowych 

 

 

 

Wychowawcy Początek roku 

szkolnego 
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2. Prowadzenie 

pogadanek na temat 

tolerancji i szacunku 

dla drugiego człowieka 

 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

3. Egzekwowanie 

zasad wynikających  

ze Statutu Szkoły, 

WZO, Kodeksu 

Ucznia. Uczniowie 

znają swoje prawa        

i obowiązki 

 

Nauczyciele  

i wychowawcy 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

4. Konsekwentna 

ocena zachowań 

uczniów, odwoływanie 

się do regulaminów    

w sytuacji 

wymagającej 

interwencji 

Wychowawcy 

 i nauczyciele 

W ciągu roku 

szkolnego 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych 

przestrzegania 

obowiązujących 

reguł, dbałość o język 

i kulturę 

wypowiadania się, 

dobry klimat w szkole 

1.Uczniowie znają  

i stosują formy 

dobrego zachowania 

Wychowawcy  

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

2. Organizowanie 

imprez kulturalnych                              

z zachowaniem 

obowiązujących reguł 

Wychowawcy  

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

3. Zorganizowanie 

wieczoru poetyckiego 

pt. „Wieczór z poezją 

Księdza Jana 

Twardowskiego” 

Nauczyciele języka 

polskiego 

 

Styczeń 2018 r. 

 

4. Dzień  Kultury                  

i Życzliwości 

 

Zespół wychowawczo - 

proflaktyczny 

Nauczyciele 

 

Listopad 2017r 

 

5.  Uczenie 

właściwych zachowań 

wobec osób 

agresywnych i obcych  

( negocjacja, żart, 

rozładowanie napięcia) 

Wychowawcy  

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

6. Wybór Dobrego 

Kolegi Miesiąca              

i Roku 

Wychowawcy, SU 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

7. Zajęcia otwarte dla 

rodziców – promujemy 

wspólne czytanie 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel bibliotekarz 

W ciągu roku 

szkolnego 

 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Uczestnictwo              

w zajęciach „Spójrz 

P. Iwona Kosmatka 

 

W ciągu całego 

roku 
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inaczej”, mających na 

celu wyeliminowanie 

niepożądanych 

zachowań, tj. agresji, 

przemocy psychicznej, 

zachowań 

dyskryminacyjnych 

 

2. Systematyczna 

edukacja uczniów           

w zakresie radzenia 

sobie z własnymi 

trudnymi uczuciami 

oraz w zakresie 

ochrony i walki 

z agresją 

 

Wychowawcy klas  

 

W ciągu całego 

roku 

 

3. Respektowanie 

przez uczniów zbioru 

zasad obowiązujących 

w szkole – pogadanki, 

dyskusje  

na lekcjach  

z wychowawcą             

i  podczas zajęć 

edukacyjnych 

Wychowawcy W ciągu całego 

roku 

 

4. Szkolny Przegląd 

Młodych Talentów 

Zespół nauczycieli klas 

IV-VII 

 

Kwiecień 2018 r. 

5. Stała współpraca 

pracowników szkoły         

w zakresie 

zaobserwowanych 

negatywnych 

zachowań uczniów – 

reagowanie na 

wszystkie niepożądane 

zachowania 

Nauczyciele 

 i pracownicy obsługi 

W ciągu całego 

roku 

 

6. Zorganizowanie 

spotkania z policją: 

Odpowiedzialność 

karna nieletnich -  

klasy IV-VII 

Koordynator do spraw 

bezpieczeństwa 

Marzec 2018 r. 

 

7. Kształtowanie 

pożądanych społecznie 

postaw wobec 

zagrożeń 

cywilizacyjnych: 

- propagowanie 

informacji                   

o zagrożeniach 

Wychowawcy  

i nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku 
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cywilizacyjnych  

(terroryzm, choroby, 

głód) –jak sobie radzić, 

gdzie szukać pomocy? 

 

 

 

 

 

III Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

1. Zapoznanie                  

z podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa              

w różnych sytuacjach 

życiowych, 

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się         

w sytuacjach 

zagrożenia życia                            

i zdrowia oraz                

w sytuacjach 

nadzwyczajnych 

1. Zapoznanie  

z procedurami 

bezpieczeństwa              

w szkole i poza nią      

i zasadami BHP na 

lekcjach. Próbny  

alarm 

przeciwpożarowy 

 

Nauczyciele  

i wychowawcy, 

Koordynator do spraw 

bezpieczeństwa 

 

Wrzesień/ 

Październik  

2017 r. 

 

2. Organizowanie 

zajęć warsztatowych 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

 

Wychowawcy klas 

 

W ciągu całego 

roku 

 

3. Udział w akcji: 

„Odblaskowe 

pierwszaki” – 

spotkanie 

 z policjantem 

Wychowawcy klas I-III 

 

Wrzesień 2017 r. 

4. Zapoznanie uczniów  

z telefonami 

alarmowymi, zasadami 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej- 

realizacja programu 

„Ratujemy i Uczymy 

Ratować” 

 A. Lesiak,  B. Domiza 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

2. Ksztaltowanie 

umiejętności 

porządkowania 

 i wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł, korzystanie  

z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej, 

kształtowanie 

świadomości 

negatywnego wpływu 

pracy przy 

komputerze               

1. Nauczanie 

informatyki od klasy I 

– uświadamianie 

konsekwencji               

i zagrożeń płynących  

z nadmiernego 

korzystania Internetu 

Nauczyciele 

informatyki 

 

W ciągu całego 

roku 

 

2. Korzystanie              

z różnych źródeł 

informacji-

wykorzystanie ich 

podczas zajęć 

edukacyjnych 

 

Nauczyciele 

 

W ciągu całego 

roku 
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na zdrowie i kontakty 

społeczne 

3. Dzien Bezpiecznego 

Internetu 

Nauczyciele 

informatyki 

 

Luty 2018 r. 

4. Udzial uczniów  

w różnych konkursach 

dotyczących 

profilaktyki 

uzależniania od 

Internetu 

Nauczyciele 

informatyki i plastyki 

W ciągu roku 

szkolnego 

5. Umiejętne 

korzystanie z zasobów 

biblioteki szkolnej            

i zachęcanie  

do czytelnictwa 

A. Pająk W ciągu całego 

roku 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Kształtowanie 

pożądanych społecznie 

postaw wobec 

zagrożeń 

cywilizacyjnych: 

- omawianie zagrożeń 

związanych 

z cyberprzemocą, 

uświadamianie 

potrzeby ochrony 

danych osobowych, 

konsekwencji 

zachowań przemocy  

w sieci 

Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy klas 

 

W ciągu roku 

 

2. Współpraca 

 z instytucjami 

udzielającymi pomocy  

i wsparcia: 

- diagnozowanie 

środowiska 

Wychowawcy 

 

W ciągu całego 

roku 

 

3. Ochrona ofiar 

przemocy: rozmowy  

z uczniami, 

konsultacje  

z rodzicami, 

zapoznanie  

z procedurami 

„Niebieskiej Karty” 

 

Wychowawcy W ciągu całego 

roku 

 

 

 

 

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura. 

 

1. Integrowanie 

zespołów klasowych 

 

1. Zajęcia integrujące 

zespoły klasowe: 

- imprezy                          

i uroczystości klasowe: 

Dzień Chłopaka, 

Wychowawcy klas  

 

W ciągu całego 

roku 
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andrzejki, mikołajki, 

Dzień Dziecka, 

choinka szkolna, 

wigilie klasowe, 

organizowanie 

wycieczek, pikników 

 

2. Realizacja programu 

adaptacyjnego dla 

klasy pierwszej 

 

Wychowawcy klas I 

 

Wrzesień 2017 r.  

 

3. Akademia z okazji 

Dnia Edukacji 

Narodowej, 

Ślubowanie klas 

pierwszych 

 

Opiekun SU, 

Wychowawcy klas 

pierwszych 

 

Październik    

2017 r. 

2. Kształtowanie 

poszanowania  

tradycji i kultury 

własnego narodu  

a także poszanowania 

innych kultur 

1. Poznawanie 

 i kultywowanie 

tradycji szkoły, 

przybliżanie postaci 

patrona ks. Jana 

Twardowskiego 

- dni apelowo - galowe  

( pierwszy 

poniedziałek miesiąca) 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

 

 

 - zorganizowanie 

konkursu na 

„Najładniej 

zaśpiewany hymn 

szkoły” – klasy 1-3 

Wychowawcy klas 1-3 

 

 

 

Styczeń 2018 r. 

 

 

- Konkurs wiedzy  

o Patronie Szkoły  - 

klasy IV-VII 

Nauczyciele poloniści 

 

 

Styczeń 2018 r. 

 

 

- uroczystość z okazji 

Dnia Patrona 

Zespół nauczycieli  

klas 1-3 

Czerwiec 2018 r. 

2. Tradycje regionu,  

w którym funkcjonuje 

szkoła: 

- Jasełka 

- Karnawał Makowski 

- Makowska Majówka 

Obchody świąt 

państwowych: 

- Święto 

Niepodległości 

- Święto Konstytucji        

3 Maja 

 

 

 

 

 

Danuta Bigos 

Anna Ferdzyn 

Irena Chojecka 

Aneta Kowalczyk 

 

 

Lucyna Kubik 

Według 

harmonogramu 



 
 

9 
 

3. Kształtowanie 

postaw wyrażających 

szacunek dla ludzi 

niezależnie od statusu 

materialnego, religii, 

wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju.  

Podejmowanie 

działań w celu 

zapobiegania 

dyskryminacji 

 

 

 

 

 

1.Dostarczanie 

wzorców w literaturze 

– dokonywanie przez 

uczniów analizy 

postaw, wartości, norm 

społecznych                 

i przekonań, które          

na nie mają wpływ 

 

Wychowawcy klas 

 

W ciągu roku 

szkolnego 

2. Podejmowanie 

działań mających          

na celu wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

uczniów – 

umożliwienie udziału  

w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

Wychowawcy,  

prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne 

 

W ciągu całego 

roku 

3. Zorganizowanie 

akcji charytatywnych 

w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia           

i Świąt Wielkanocnych 

Wolontariat  Grudzień 2017 r. 

Kwiecień 2018 r. 

4. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Przeciwdziałanie 

objawom 

dyskryminacji – 

dostosowanie 

warunków nauki, 

opieki  i  wychowania 

do potencjalnych 

obszarów 

dyskryminacji poprzez 

przeprowadzenie 

rozmów z uczniami 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przedstawienia 

profilaktyczne i filmy 

edukacyjne 

Wychowawcy Według potrzeb 

 

 

 


