
Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych 

 

1. Wychowanie społeczne: 

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Organizacja zespołu 

klasowego. 

1. Integracja zespołu klasowego.  

2. Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

  

3. Ustalenie praw i obowiązków 

panujących w klasie - kontrakty klasowe. 

  

4. Włączenie uczniów klasy I do 

społeczności szkolnej. 

5. Pomoc nauczycielom w pracy na lekcji 

(dyżurni).  

6. Organizacja imprez szkolnych  

i klasowych wg kalendarza imprez na rok 

szkolny 2017/2018.  

cały rok 

wrzesień 

2017r. 

wrzesień 

2017r. 

 

październik 

2017r. 

 

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

T. Tomaszewska 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

2. Rozwijanie 

umiejętności 

komunikowania się  

w grupie, koleżeństwa, 

wzajemnej pomocy 

oraz życzliwości. 

1. Praca na zajęciach.  

2. Organizacja pomocy koleżeńskiej.  

3. Lekcje tematyczne z wychowawcami 

na godzinach wychowawczych oraz w 

ramach zastępstw.  

4. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą  

i kulturę języka.  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

3. Współpraca z 

rodzicami. 

1. Zapoznanie rodziców z dokumentami 

szkolnymi: Statutem Szkoły, Szkolnym 

Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły. 

2. Organizacja spotkań  z rodzicami  

w celu omawiania postępów w nauce  

i zachowaniu.  

3. Zachęcanie do pomocy  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 



 2 

w organizowaniu uroczystości klasowych 

i szkolnych.  

4. Współpraca z Radą Rodziców.  

4. Rozwijanie 

samorządności 

uczniów. 

1. Umożliwianie uczniom wykazania się 

inicjatywą i przedsiębiorczością.  

2. Wyrabianie odpowiedzialności za 

prawidłowe funkcjonowanie szkoły.  

3. Działalność samorządów klasowych.  

4. Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim.  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

5. Tworzenie 

pozytywnego 

wizerunku szkoły  

w środowisku 

lokalnym. 

1. Aktualizowanie strony internetowej; 

umieszczanie w Internecie zdjęć z 

uroczystości szkolnych, wycieczek, 

działalności uczniów.  

2. Imprezy środowiskowe zgodnie  

z kalendarzem imprez i uroczystości.  

3. Udostępnianie Kroniki Szkoły. 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

6. Nauka zdrowego 

współzawodnictwa  

i współpracy w 

zespole. 

1. Udział w konkursach klasowych  

i szkolnych.  

2. Organizacja i udział w zawodach 

sportowych.  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

7. Rozbudzanie 

motywacji do uczenia 

się. 

1. Stosowanie w pracy dydaktycznej 

metod aktywnych.  

2. Wykorzystywanie technologii 

informatycznej do nauczania.  

3. Promowanie postaw zwiększonego 

wysiłku edukacyjnego 

4. Prezentacja osiągnięć uczniów na 

zebraniach rodziców. 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

8.  Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym. 

1. Udzielanie pomocy uczniom  

z problemami w nauce. 

2. Wspieranie psychologiczno-

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 
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pedagogiczne uczniów z problemami 

edukacyjnymi. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Zamościu. 

 

 

2. Wychowanie kulturalne: 

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania 

się w szkole, w domu  

i miejscach publicznych. 

1. Wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum.  

2. Udział w przedstawieniach 

organizowanych na terenie szkoły.  

3. Zwracanie uwagi na zachowanie 

uczniów w czasie uroczystości, 

imprez i wycieczek oraz 

analizowanie zachowania na 

godzinach z wychowawcą.  

4. Poznanie norm i zasad 

zachowania się w szkole na 

podstawie dokumentów 

szkolnych: Statut Szkoły, Kryteria 

ocen z zachowania.  

5. Używanie zwrotów 

grzecznościowych w każdej 

sytuacji.  

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

2. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów. 

1. Organizacja zajęć rozwijających 

zainteresowania. 

2. Przygotowywanie dzieci do 

udziału w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

3. Praca w Samorządzie 

Uczniowskim. 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 
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3. Przeciwdziałanie agresji  

w szkole. 

1.Realizacja Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego.  

2. Zajęcia na temat radzenia sobie  

z własną i cudzą agresją.  

3. Systematyczne zapoznawanie 

dzieci z zasadami bezpieczeństwa.  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

4. Rozwijanie zamiłowania 

do czytelnictwa. 

1. Zajęcia w bibliotece szkolnej.  

2.Przeprowadzanie konkursów 

czytelniczych.  

3. Zakup nowości wydawniczych 

zgodnie z zainteresowaniami 

uczniów. 

4. Współpraca z Miejsko-Gminną 

Biblioteką Publiczną  

w Szczebrzeszynie. 

5. Udział w konkursach 

organizowanych przez biblioteki  

 innych szkół. 

cały rok nauczyciele 

M. Hysa 

5. Propagowanie 

właściwych zachowań. 

1. Nagradzanie właściwych 

zachowań zgodnie z WSO, 

pochwałami na forum klasy  

i szkoły.  

2. Uwrażliwianie na kulturę języka, 

eliminowanie wulgaryzmów. 

3. Listy gratulacyjne dla rodziców.  

cały rok 

 

 

 

czerwiec 

2018r. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

dyrektor 

6. Rozwijanie umiejętności 

odpowiedzialnego 

korzystania ze środków 

upowszechniania 

informacji. 

1. Organizacja Dnia Bezpiecznego 

Internetu.  

2. Rozmowy na zajęciach  

z wychowawcą i innych lekcjach na 

temat kultury i bezpieczeństwa 

podczas korzystania z Internetu.  

3. Udział w warsztatach 

profilaktycznych np. „Zaplątani  

II semestr 

 

cały rok 

 

 

 

I semestr 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

trener personalny 

z firmy 
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w sieci”. 

4. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną – 

zajęcia z pedagogiem 

 i psychologiem. 

zewnętrznej 

psycholog, 

pedagog  

z poradni 

 

3. Wychowanie patriotyczne: 

 

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Poznanie symboli, 

tradycji, obrzędów 

szkolnych, narodowych.  

1. Obowiązek noszenia stroju 

galowego w czasie uroczystości.  

2. Znajomość symboli 

narodowych.  

3. Nauka słów i melodii hymnu 

narodowego.  

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

2. Organizacja szkolnych 

uroczystości 

patriotycznych. 

1. Obchody rocznicy Odzyskania 

Niepodległości – 11 listopada. 

2. Udział w obchodach Święta 

Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi. 

listopad 

2017r. 

maj 2018r. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

4. Wychowanie prozdrowotne: 

 

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Propagowanie zdrowego 

stylu życia.  

1. Realizacja projektu „Program 

dla szkół”. 

2. Przeciwdziałanie otyłości wśród 

dzieci (przeprowadzanie akcji 

informacyjnej). 

3. Organizowanie sportowych 

zawodów klasowych i szkolnych. 

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

I. Berdak, 

nauczyciele 
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4. Udział w programie „Śniadanie 

daje moc”.  

2. Podejmowanie działań na 

rzecz bezpieczeństwa  

w szkole. 

1. Prowadzenie w ramach zajęć 

technicznych godzin wychowania 

komunikacyjnego. Zdobywanie 

kart rowerowych.  

2. Przeprowadzanie pogadanek na 

temat bezpieczeństwa w drodze 

do i ze szkoły (niebezpieczne 

miejsca i sytuacje, bezpieczeństwo 

w szkole i poza szkołą).  

3. Troska o prawidłową 

organizację czasu wolnego  

i przerw, rzetelne wypełnianie 

dyżurów przez nauczycieli.  

4. Spotkania z policjantem.  

5. Realizacja programów 

rządowych związanych  

z bezpieczeństwem: „Akademia 

bezpiecznego Puchatka”. 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

3. Kształtowanie nawyków 

higienicznych. 

1. Fluoryzacja zębów.  

2. Zachęcanie uczniów do higieny 

osobistej, dbałości o wygląd  

i estetykę.  

3. Rozmowy indywidualne  

z rodzicami uczniów na temat 

higieny osobistej ich dzieci.  

4. Spotkania z pielęgniarką. 

5. Udział w programie „Akademia 

zdrowego przedszkolaka”. 

6. Współpraca z panią stomatolog. 

cały rok pielęgniarka 

szkolna 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

stomatolog 

4. Przeciwdziałanie 

zagrożeniom zdrowia  

1. Realizacja programów 

profilaktycznych. 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 
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i uzależnieniom: 

alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania, dopalacze. 

2. Prowadzenie z uczniami 

rozmów na temat zagrożeń 

związanych ze stosowaniem 

substancji psychoaktywnych, 

paleniem papierosów, piciem 

alkoholu – w czasie zajęć z 

wychowawcą. 

3. Podejmowanie tematyki 

uzależnień podczas spotkań z 

rodzicami. 

4. Udział w programie „Czyste 

powietrze wokół nas”. 

 

 

5. Wychowanie ekologiczne: 

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Zapoznanie z tematyką 

ekologiczną: ochrona 

środowiska, zagrożenia 

dla środowiska. 

Podejmowanie tematyki 

ekologicznej na wszystkich 

przedmiotach, wskazywanie 

przyczyn i skutków złego 

gospodarowania zasobami 

naturalnymi.  

cały rok 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

2. Udział w konkursach  

i akcjach 

proekologicznych.  

1. Organizacja zbiórki zużytych 

baterii.  

2. Udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”.  

 

3. Zbiórka karmy dla zwierząt. 

 

4.  „Dzień Ziemi”.  

 

cały rok 

 

wrzesień 

2017r. 

 

cały rok 

 

kwiecień 

2018r. 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

M. Głąb 

A. Samulak 
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3. Mobilizowanie uczniów 

do ochrony przyrody w 

swoim otoczeniu. 

1. Udział uczniów w pracach 

porządkowych na rzecz szkoły, 

prace pielęgnacyjne wokół 

budynku szkoły.  

2. Segregacja śmieci (zbiórka 

plastikowych nakrętek, zużytych 

baterii, makulatury).  

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 


