
Harmonogram działań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym w obszarze  

bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych  

 

Temat 

 

 

Zadanie /Cel operacyjny 

 

Adresaci 

 

Sposób realizacji 

 

Realizatorzy  

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  

Jestem 

bezpieczny 
 

- Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, w szkole, 

w domu, w drodze do 

szkoły i ze szkoły – 

prawidłowe reagowanie 

w sytuacji zagrożenia. 

 Uczniowie 

kl. 

I-VIII 

- Zapoznanie uczniów 
z przebiegiem drogi 

ewakuacyjnej; 
- Alarm próbny; 

- Zajęcia w terenie-

wyjście na 
skrzyżowanie; 

- Pogadanka na 
temat COVID- 19  i 

plakat ,,Koronawirus   

– co musisz 
wiedzieć”; 

- Gazetka na 
korytarzach 

szkolnych ; 
-Uwrażliwienie 

rodziców na potrzeby 

i obawy dzieci 
związane z pandemią. 

Wychowawcy 

kl. I-VIII 

 

 

Wychowawcy 

kl. I-II 

 

IX/X 
 

 
 

 

 
 

IX/X 

Wychowawcy  

Milena Gierzyńska 

 - Spotkanie z 
przedstawicielami 

WOPR, Policji i 

Straży Pożarnej; 
-Próbna ewakuacja. 

Dyrektor IX 
I 

 

 
X 

Agnieszka Domińska  
 

Skrzynka 

zaufania  

- Udzielanie pomocy ze 

strony dyrekcji szkoły, 

pedagoga, nauczycieli, 

wychowawców, a także 

innych osób lub instytucji 

Uczniowie kl. 

I-VIII 

 Uczniowie  Cały rok  Milena Gierzyńska 



zajmujących się 

udzielaniem pomocy 

osobom potrzebującym. 

 

Monitoring  Podnoszenie 

bezpieczeństwa uczniów i 

mienia szkoły.  

Cała 

społeczność 

szkolna  

Monitoring    Agnieszka Domińska  

Gdzie szukać 
pomocy?  

- Dostarczanie wiedzy na 
temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach; 

- Kształtowanie postaw 

otwartych na poszukiwanie 
pomocy. 

Uczniowie kl. 

V-VIII 

- Rozmowa 
kierowana; 

- Prezentacja ulotek z 

danymi instytucji 

świadczącymi pomoc. 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

X Wychowawcy  
kl. IV-VIII 

Milena Gierzyńska 

Programy 

profilaktyczne: 

 

 ,,Tajemnice 
zaginionej 

skarbonki”  

 
„Cukierki” 

- Przybliżenie 

podstawowych informacji 

na temat środków 

uzależniających i zagrożeń 
z nimi związanych , 

umiejętność zauważania i 

nazywania uczuć własnych 
i innych ludzi, rozwijanie 

samodzielnego i twórczego 
myślenia , wzmacnianie 

pozytywnego obrazu 

samego siebie i samooceny 

, nauka współpracy jako 

formy zapobiegającej 
zachowaniom agresywnym . 

Uczniowie kl.  

II-III 

- Zajęcia oparte na 

motywie bajki 

profilaktycznej. 

Pedagog/ 

Terapeuci z  

Ośrodka 

Profilaktyki  i 

Terapii  

Uzależnień w 

Płocku 

IX 

 

 

 
 

 

II 
 

Milena Gierzyńska 

 

,,Odmów, nie 

bierz” 

 

„Debata” 
 

 
 

Zagrożenia i skutki w 

sytuacjach ryzykownych 

(narkotyki, alkohol, 

agresja). 

Uczniowie kl. 

VII- VIII 

Praca w grupach  Pedagog  

Terapeuci z 

Ośrodka 

Profilaktyki  i 

Terapii  

Uzależnień w 

IX 

 

II 

Milena Gierzyńska 



 

 
Płocku 

,,Słowa mają 
moc” 

Warsztat profilaktyczny 
dotyczący przemocy 

słownej , hejtu  

Ucz. kl. V-VI  

Ucz. kl. VII-

VIII  

Praca w grupach  Fundacja 

PoMoc   

XI 
 

V 

Milena Gierzyńska  

„Znajdziesz 

mnie?” gra 
interaktywna 

Rozwijanie 

wiedzy i umiejętności 
chroniących przed 

zachowaniami ryzykownymi 

związanymi z piciem 
alkoholu 

Uczniowie kl. 

VII-VIII 

Gra interaktywna w 

formie aplikacji 
Pedagog IX Milena Gierzyńska 

Jarosław Targaszewski 
Renata Adamkiewicz 

Konkurs 
profilaktyczny 

„Jestem OK, nie 

stosuję 
przemocy” 

Konkurs profilaktyczny Uczniowie kl. 

I-III 

V-VIII 

 

Uczniowie kl. 

VIII 

Praca w grupach Pedagog XI (zasięg 
szkolny) 

 

 
 

IV (zasięg 
powiatowy) 

Milena Gierzyńska 

,,Alkohol, 

narkotyk, 
internet-ustrzec 

dziecko przed 
zagrożeniami  

Spotkanie profilaktyczne 

z nauczycielami 

i rodzicami ma na celu: 

Przedstawienie sytuacji 

w Polsce związanej 

z zażywaniem środków 

psychoaktywnych przez 

młodzież oraz 

w zależności od (...) 

Rodzice  

 

- Wykład  Ośrodka 

Profilaktyki  i 

Terapii  

Uzależnień w 

Płocku 

IX 

 
II 

Milena Gierzyńska 

Jestem świadomy 
swoich emocji. 

Nauka sposobów 
prawidłowej 

komunikacji na 

różnych 
płaszczyznach 

oraz uczenie 

- Dostarczenie umiejętności 
rozpoznawania, nazywania 

i okazywania emocji. 
- Zapoznanie uczniów ze 

sposobami wyrażania 

emocji w sposób 
akceptowany społecznie. 

 

Uczniowie kl. 

 I –VIII 

- Projekcja filmu o 
emocjach; 

- Pogadanka 
tematyczna; 

- Zajęcia 

warsztatowe. 
 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

II 
 

 
 

 

 
 

 

Milena Gierzyńska 

Sylwia Kwiatkowska  

 

 

 
 

 

 



umiejętności 

skutecznego 

porozumiewania 
się i 

rozwiązywania 
konfliktów.  

„Lubię siebie” – 

kształtowanie 
pozytywnego 

obrazu siebie. 

 

Podniesienie samooceny  

 

 

 
 

V 

 

 

Milena Gierzyńska 

Sylwia Kwiatkowska  
 

 

Zagrożenia 

Uzależnienia 

chemiczne 

 Uczniowie kl. 

VII 

-Pogadanka; 

-Projekcja filmu. 
Nauczyciel 

WDŻ 

XII Anna Kaźmierczak  

Bezpieczne 

korzystanie z 
technologii 

informacyjnej 

 

- Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 
prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych w sieci. 
- Uświadomienie uczniom 

konsekwencji zachowania 

niezgodnego z prawem. 

Uczniowie kl.  

I-VIII 

- Projekcja 

materiałów 
,,Ambasadorzy 

Bezpiecznego 

Internetu”, Fundacji 

,,Dzieci niczyje”; 

- Pogadanka 
tematyczna; 

- Aplikacja na 

telefon, symulacje: 

„Internet 

Invaders”, „Net 

Safety”, 

Informatyk 

Wychowawcy 

Bibliotekarz 

Pedagog 

Zgodnie z 

planem 
zajęć/w formie 

zastępstw 

doraźnych. 

 Nauczyciele 

Pedagog 

Rodzice   - Kontrola 

rodzicielska na 
urządzenia mobilne 

(Mobikid, Kids 

Place); 
-Kampania „Pomyśl, 

zanim wrzucisz!”; 

Pedagog X Milena Gierzyńska 



-„Homo tableticus”. 

 -„Bezpieczni w sieci” 

- Informacje nt wpływu 

urządzeń emitujących 

światło niebieskie na 

zdrowie człowieka. 

Uczniowie kl. 

 IV – VIII 

-Gazetka 

tematyczna; 

-Pogadanka. 

Informatyk 

 

XI 

 

Tomasz Siekierski 

,,Dzień Bezpiecznego 

Internetu” (DBI). 

Uczniowie kl. 

 I-III 

-Prezentacja 

multimedialna; 

-Gazetka 

tematyczna. 

Pedagog 09.02.2021 Milena Gierzyńska 

Uczniowie kl. 

IV-VII 

- Prezentacja 

multimedialna. 

Informatyk j.w. Tomasz Siekierski 

Mądre korzystanie z 

mediów- uzależnienia 

behawioralne.  

 

Uczniowie  

kl.VI,  VII 

- Pogadanka; 

- Burza mózgów; 

- Praca w grupach.  

 

Nauczyciel 

WDŻ, 

Informatyk 

X Anna Kaźmierczak 

Tomaszk Siekierski  

Cyberprzemoc-jak się 

przed nią bronić? 

Uczniowie  

kl. VII 

kl. IV-VIII 

kl. VI 

- Poruszenie tematu 

,,Happy slapping”; 

- Rozmowa 

kierowana. 

 
Cyberprzemoc – 

zgarożenia i 

ochrona; bezpieczny 

internet 

Nauczyciel 

WDŻ 

Informatyk  

Nauczyciel 

języka 

polskiego, 

WOS 

 

X 

 

 

 

 

IX 

X 

Anna Kaźmierczak 

 

Tomasz Siekierski  

Eliza Rokicka  

 Fonoholizm  

 

Rodzice 

Uczniowie  

 - Prezentacja na 

stronie www szkoły, 

i w mediach 

społecznościowych;  

-Ograniczenie 

Pedagog 

 

XII 

 

 

 

 

Milena  Gierzyńska 



kl. IV-VIII używania telefonów 

komórkowych na 

terenie szkoły 

(statut). 

Czy wiesz, co kupujesz?  Rodzice  - Prezentacja na 

stronie www szkoły, 

i mediach 

społecznościowych. 

 

 

XII Milena Gierzyńska 

Bezpieczne ferie 

Bezpieczne 

wakacje  

 

- Zwrócenie uwagi na 

bezpieczny wypoczynek. 

Uczniowie  

kl. I-VIII 

- Pogadanka 

tematyczna; 

 

Wychowawcy 

Ratownik 

WOPR  

II 

VI 

Wychowawcy  

Ratownik WOPR 

„Telefon 

alarmowy – Twój 

przyjaciel” 

 

- Kształtowanie 

właściwego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz 

sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Uczniowie 

 kl. I-III 

- Projekcja filmu; 

- Zajęcia 

warsztatowe; 

 

Wychowawcy  IV Anna Drajkowska  

Katarzyna Porębska  

Elżbieta Maliszewska 

NARKOTYKI? 

NA CO MI TO” 

-Nie zmarnuję swojego 

zdrowia – o używkach. 

Uczniowie 

kl. VIII 

kl. VI 

-Pogadanka; 

-Dyskusja kierowana 

na podstawie filmów, 
prasy, życia 

codziennego. 

Wychowawca  IV Jarosław 

Targaszewski  

Tomasz Siekierski  

Energetyki i e-

papierosy-

„nowe” 

zagrożenie 

-Zapoznanie z 

negatywnymi skutkami 

sięgania po pozornie 

bezpieczne środki.  

Uczniowie 

kl. VI-VIII 

Rodzice 

-Rozmowa 

kierowana; 

-Projekcja 

materiałów; 

-Informacja na 

profilu 

społecznościowym i 

stronie szkoły. 

Pedagog XI Milena Gierzyńska 



Skutki 

uzależnień i 

nałogów – 

wakacyjne 

zagrożenia 

-Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym, 

(uczeń dba o własne 

zdrowie, unika zagrożeń 

związanych  z 

uzależnieniami); 

- Seksting. 

 

Uczniowie  

kl. VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pogadanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław 

Targaszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mądry wybór w 

świecie gier  

-Przeciwdziałanie 

stosowaniu przemocy w 

wirtualnym świecie, 

propagowanie gier 

niosących pożyteczny 

przekaz. 

Uczniowie 

kl. V 

 Nauczyciel 

WDŻ 

Informatyk  

III Anna Kaźmierczak  

 

Tomasz Siekierski  

Dbam o higienę 

psychiczną 

-Podkreślenie roli 

higieny psychicznej. 

Uczniowie 

Kl. I-VIII 

-Pogadanka; 

-Gazetka 

tematyczna; 

-Materiały 

prezentowane w 

mediach 

społecznościowych. 

Wychowawcy 

Pedagog 

X 

10.X. 2019r.  

Światowy 

Dzień 

Zdrowia 

Psychicznego 

Anna Drajkowska  

Katarzyna Porębska  

Elżbieta Maliszewska 

Tomasz Siekierski  

Renata Adamkiewicz  

Jarosław  

Targaszewski 

Marlena Krawczyk 

Tomasz Siekierski 

Milena Gierzyńska 

 

 

Harmonogram działań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym w obszarze 

 

 Wychowanie do wartości,  kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych  

       



Temat  

 

Zadanie /Cel operacyjny  Adresaci  Sposób realizacji  Realizatorzy  Termin  Odpowiedzialni  

Wybór 

samorządu 

klasowego. 

Wybory do Rady 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Prawa i 

obowiązki ucznia. 

 

- Zapoznanie z zadaniami 

samorządu klasowego i RSU; 

- Prawa i obowiązki ucznia; 

- Poznawanie tradycji szkoły i 

nabywanie umiejętności 

uczestniczenia w życiu szkoły; 

- Rozwijanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia, samokształcenia, 

zaangażowania w zdobywanie 

wiedzy i umiejętności. 

Uczniowie  

kl. I-VIII 

-Rozmowa 

kierowana; 

-Pogadanka; 

- Kampania 

wyborcza; 

- Poznawanie 

tradycji szkoły i 

nabywanie 

umiejętności 

aktywnego 

uczestniczenia w 

życiu szkoły. 

Wychowawcy 

Opiekun SU  

IX Wychowawcy 

 klas I-VIII  

 

Dzień Praw 

Dziecka 

-  Uświadomienie dzieciom, że 

posiadają one szereg praw, do 

których przestrzegania i 

realizacji zobowiązane są 

wszystkie osoby dorosłe oraz, 

że wiedza o przysługujących im 

uprawnieniach powinna być 

łatwo dostępna. 

Uczniowie 

kl. I-VIII  

- Pogadanka 

tematyczna; 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Nauczyciel 

WOS,  

20.11. 

2021r 

 

 

 

 

bieżące 

lekcje 

Wychowawcy  

Milena Gierzyńska 

Eliza Rokicka  

Kontrakty 

klasowe  

- Poznanie praw i obowiązków  

ucznia.  

Uczniowie 

kl. I-III 

- Kontrakt klasowy  Wychowawcy  IX Wychowawcy   

W grupie siła – 

umiem 

współpracować z 

innymi 

- Kształtowanie umiejętności 

współpracy w dążeniu do 

osiągnięcia celu; 

- Budowanie atmosfery 

szacunku i życzliwości w 

społeczności szkolnej. 

Uczniowie 

kl. I-VIII 

-Gry zespołowe 

integrujące grupę. 

 

 

Wychowawcy 

 

Cały 

rok  

Wychowawcy  

Ja też mam 

własne zdanie 

- Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i 

Uczniowie 

kl. IV-VIII 

-Zajęcia 

warsztatowe, 

pogadanka  

Wychowawcy IX-VI Wychowawcy  



poglądów zgodnie z 

obowiązującymi normami 

społecznymi; 

- Kształtowanie umiejętności 

asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 

Jestem kumplem, 

nie dokuczam 

 
Przypomnienie 

uczniom norm, 

sankcji za 

zachowania 

agresywne oraz 
nagrody za 

zachowania 
alternatywne do 

agresji. 
 
Wdrożenie 

rodziców do 

konsekwentnego 
reagowania na 

najmniejsze 

przypadki 

naruszania norm 

przez dzieci 

 

- Utrwalanie prawidłowych 

postaw koleżeńskich w klasie. 

Uczniowie 

kl. I-III 

 

 

 

Uczniowie 

Kl. I-VIII 

- Konkurs I- III 

”Uczeń z klasą- z 

kulturą na co 

dzień”. 

 

- Pogadanka  

 

Wychowawcy IX Anna Drajkowska  

Katarzyna Porębska  

Elżbieta Maliszewska  

 

 

Wychowawcy  

Każdy może 

zostać świętym 

Mikołajem! 

- Uczeń docenia znaczenie 

zaufania w kontaktach między 

ludźmi i stara się na nie 

zasłużyć: 

- Rozwijanie 

odpowiedzialności za siebie i 

innych: 

uczniowie 

kl. I-III  

 

 

Uczniowie 

kl. I- VIII 

Pomoc potrzebna 

od zaraz – Kto 

może zostać św. 

Mikołajem.  

 

-Wolontariat 

Wychowawcy 

Opiekun SU 

Pedagog 

XI/XII Wychowawcy  

Opiekun SU 

Milena Gierzyńska 



( wolontariat), kartka 

świąteczna; 

 

Świętujemy Dzień 

Kobiet 

- Uczeń wyraża szacunek dla 

osób płci przeciwnej; 

- Okazywanie sympatii 

koleżankom; 

- Kształtowanie umiejętności 

szukania inspiracji, rozwijanie 

własnej kreatywności. 

Uczniowie 

kl. I-VIII 

- ,,Kartka” dla 

pani  

- Kwiatek dla 

koleżanki  

- Pogadanka 

tematyczna 

 

Wychowawca  

Nauczyciel 

WDŻ 

III Wychowawcy  

Anna Kaźmierczak   

,,Z kulturą za pan 

brat” 

- Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb; 

- Wdrażanie do zgodnej 

współpracy z innymi, z 

zachowaniem obowiązujących 

norm i reguł kultury osobistej. 

Uczniowie

kl. I-III 

- Konkurs I- III 

„”Uczeń z klasą- z 

kulturą na co 

dzień”. 

 

Wychowawcy III Anna Drajkowska  

Katarzyna Porębska  

Elżbieta Maliszewska 

Udział w 

Programie 

edukacji 

finansowej „Cha-

Ching” 

-Kształcenie pozytywnych 

postaw związanych z 

zarządzaniem finansami u 

uczniów szkół podstawowych. 

     

„Moje dane-moja 

sprawa” 

-upowszechnianie wiedzy o 

ochronie danych osobowych. 

Uczniowie 

IV-VIII 

-Kampania 

informacyjna 

Pedagog II Milena Gierzyńska 

 

Harmonogram działań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym w obszarze  

 

kultura- wartości, normy, wzory zachowań  

 

 

Temat  

 

Zadanie / Cel operacyjny 

 

Adresaci  

 

Sposób realizacji  

 

Realizatorzy  

 

Termin  

 

Odpowiedzialni  



 

Spotkania z 

książką 

- Wdrażanie do dbałości o 

język  

i kulturę wypowiadania się;  

- Kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez kontakt  z 

dziełami literackimi. 

-Realizacja działań w 

ramach lekcji bibliotecznych 

i akcji Cala Polska Czyta 

dzieciom  

Uczniowie 

kl. I-VIII 

- Lekcje w szkolnej 

bibliotece; 

- Aktywny udział w 

apelach 

okolicznościowych.  

- pasowanie na 

czytelnika  

- Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania, 

Międzynarodowy 

Dzień Książki dla 

dzieci , Ogólnopolski 

Tydzień Czytania 

Dzieciom  

Bibliotekarz  

 

Nauczyciele  

przygotowujący 

apel/ uczniowie  

Bibliotekarz  

 

 

Według 

harmonogr

amu  

 

 

 

III 

 

IX 

 

IV 

 

 

 

VI 

Anna Kaźmierczak  

 

 

 

 

 

Anna Kaźmierczak  

 

Anna Kaźmierczak  

 

Spotkania 

pokoleniowe 

- Uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska 

rodzinnego, szkolnego, 

lokalnego; 

- Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym. 

Uczniowie 

kl. I-VIII 

- Wigilia szkolna  

 

Nauczyciele 

Uczniowie 

Rodzice 

XII  Przemek Szelągowski  

 

Pamiętamy… 

 

- Kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek  do 

symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną; 

-Poszanowania tradycji i 

kultury własnego narodu. 

 

Uczniowie 

kl. IV – VIII 

- Gazetka 

tematyczna 

Wychowawca 

Bibliotekarka   

IX Katarzyna Porębska  

Anna Kaźmierczak  

Uczniowie 

kl. I-VIII 

 

 

 

- Dzień Patrona  

 

 

 

Nauczyciel 

historii 

X 

 

 

 

 

 Przemysław 

Szelągowski  

 

I-VIII - Akcja ,,Znicz” Opiekun SU X Marzena Woźniak 

trojanowska  

V- VIII - Porządkowanie 

grobu poległych w 

obozie hitlerowskim 

Katecheta i 

Wolontariusze  

opiekun 

Akcja 

cykliczna 

Anna Kaźmierczak  

Marzena Woźniak- 

Trojanowska  



zasłużonych 

mieszkańców wsi 

Święcieniec. 

świetlicy  Tomasz Siekierski  

I-VIII - Apel z okazji 11 

listopada.  

  XI   Przemek Szelągowski  

Eliza Rokicka  

 

Moje 

zainteresowania  

- Podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, 

rozwijanie kreatywności i 

przedsiębiorczości. 

I-VIII - Zajęcia kreatywne; 

- Mali odkrywcy; 

- Chór; 

- SKS.  

- zajęcia w ramach 

Programu 

„Kreatywnie i 

interaktywnie” 

-robotyka. 

Nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia 

Cały rok  Anna Kaźmierczak  

Katarzyna Porębska  

Mateusz Szulborski  

Jarosław Targaszewski 

Milena Gierzyńska   

Tolerancja -Kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek dla 

ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego 

oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w 

celu zapobiegania 

dyskryminacji. 

I-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozmowa 

tematyczna 

- Projekcja filmu 

„Urodziny Maćka, 

czyli krótka historia 

o tolerancji”- 

scenki rodzajowe na 

podstawie filmu. 

-katechezy  

 

 

Wychowawcy  

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

Katecheta  

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

Wychowawcy  

 

Milena Gierzyńska  

 

 

 

 

 

Anna Kaźmierczak  

 

 

Jestem dumny 

Jestem z Polski 

-Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

I-VIII - Pogadanka o 

ważnych Polakach i 

ważnych 

wydarzeniach 

historycznych 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

IX-VI Wychowawcy  

Przemysław Szelągowski 

Anna Kaźmierczak  



Świadome 

korzystanie ze 

środków 

masmediów – 

telewizji, prasy, 

komputera. 

-Czym jest telewizja dla 

dziecka? 

-Telewizja a 

zainteresowania, wartości 

telewizji; 

-Rozwijanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i 

umiejętności. 

Uczniowie 

kl. I-VIII 

 

 

 

 

 

-korzystanie z 

platform 

edukacyjnych , lekcje 

i spotkania  online  

Wychowawca  

 

 

 

 

 

 

IX-VI Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

Co mogę, co 

potrafię? 

- Uczeń potrafi nazwać to, co 
sprawia mu przyjemność; 

-Rozumie pojęcie sukces; 

-Zauważa sukcesy swoje i 
kolegów; 

-Pozytywnie myśli o własnych 
możliwościach. 

Ucz. kl. 

IV - VIII 

-pogadanka;  

 
Wychowawca   Wychowawcy  

Międzynarodowy 

Dzień Muzyki 

- Rozwijanie kultury i 

wrażliwości muzycznej 

I-VIII Chór  Nauczyciel 

Muzyki 

X Mateusz Szulborski  

 

 

 

Harmonogram działań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym w obszarze  

 

zdrowie – edukacja zdrowotna  

 

 

Temat 

 

 

Zadanie /Cel 

operacyjny 

 

Adresaci 

  

 

Sposób realizacji 

 

Realizatorzy 

 

Termin 

 

Odpowiedzialni 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

- Zapoznanie i 

promowanie zasad 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się. 

Uczniowie kl. 

I-VIII 

 

 

- Piramida zdrowia 

- Śniadanie daje 

moc  

-Lekcje i zajęcia w 

Nauczyciele  

 

 

Pielęgniarka 

XI 

 

 

 

Wychowawcy 

Agnieszka Domińska 

 

 



-Zwrócenie uwagi na 

pochodzenie i sposób 

uprawy owoców, 

warzyw i nabiału;,  

- Zwrócenie uwagi na 

zasady dotyczące  

higieny osobistej. 

- Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych. 

 

 

 

 

 

gospodarstwie 

rolnym – Skansen  

-Jesienne wystawki 

owoców i warzyw; 

-  Kontrolowanie 

prawidłowej 

postawy na 

zajęciach; 

- Umożliwienie 

korzystanie z szafek 

w szkole w celu 

zmniejszenia wagi 

plecaków; 

- Nauka pływania 

/kontynuacja zajęć 

na basenie; 

- udział w 

programie, 

,,Program dla 

szkół” (mleko i  

owoce w szkole), 

materiały 

edukacyjne „Ekipa 

Chrumasa”; 

- Spotkanie z 

pielęgniarką 

- Fluoryzacja; 

- Pomiar BMI; 

. 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

IX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Eko - Działania na rzecz 

ochrony przyrody w 

swoim środowisku. 

Uczniowie kl. 

I-VIII 

 

,,Sprzątanie świata 

2021 

  

Wychowawcy 

 kl. I-VIII 

IX  

Uczniowie kl. - Zbiórka Nauczyciel Cały rok Milena Gierzyńska 



I –VIII elektroodpadów 

,,Zielona stopa 

filantropa”. 

- Zbiórka baterii. 

przyrody 

 Udział w  

programie 

,,Ratujemy i 

uczymy ratować” 

- Poznanie zasad 

pierwszej pomocy. 

Uczniowie kl. 

I –III 

- Zajęcia z Dr. 

Kręciołkiem. 

Przeszkoleni 

nauczyciele 

Cały rok Elżbieta Maliszewska 

Anna Kaźmierczak  

Milena Gierzyńska   

- udzielanie pierwszej 

pomocy  

Uczniowie kl. 

IV-VIII 

- Ćwiczenia 

praktyczne z 

fantomem. 

Przeszkoleni 

nauczyciele 

Cały rok Milena Gierzyńska  

Anna Kaźmierczak 

Tomasz Siekierski  

 

Jestem aktywny - Odpowiedzialność za 

własną aktywność 

fizyczną.  

Uczniowie kl. 

I-VIII  

- Święto Sportu 

Szkolnego. 

 

Nauczyciel  w-f 

Wychowawcy 

VI Jarosaw Tardaszewski  

 

„Mój styl uczenia 

się” 

-Poznanie 

dominującego stylu 

uczenia się. 

Uczniowie kl. 

IV-VIII 

-pogadanka  Wychowawcy  IX Wychowawcy  

Jestem taki jaki 

jestem 

-Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej osoby, 

np. świadomości 

mocnych i słabych 

stron. 

Uczniowie kl. 

V-VIII 

-Mapa marzeń i 

rozmowa o 

własnych 

możliwościach 

 

  

Wychowawcy 

Psycholog 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

Marlena Krawczyk  

Renata Adamkiewicz 

Jarosław Targaszewski 

Sylwia Kwiatkowska 

 

 

  

Wybieram zawód 

… 

Zapoznanie z 

informatorem 

szkolnictwa 

zawodowego.  

 

Lekcje doradztwa 

zawodowego. 

Uczniowie kl. 

VII-VIII 

- prezentacja; 

-gazetka 

tematyczna  

Lekcja – 

pogadanka 

Pedagog  

 

 

Nauczyciel WOS 

 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego  

II 

 

 

III / IV 

 

cały rok  

Milena Gierzyńska   

 

 

Eliza Rokicka  

 

Sylwia Kwiatkowska  

 



 

Harmonogram działań określonych w programie wychowawczo-profilaktycznym w obszarze  

 

Wolontariat 

 

Temat 

 

 

Zadanie /Cel 

operacyjny 

 

Adresaci 

  

 

Sposób realizacji 

 

Realizatorzy 

 

Termin 

 

Odpowiedzialni 

Rozwijanie i 

wspieranie 

działalności 

wolontariatu  

 

 - udział w akcjach 

charytatywnych „Góra 

grosza”, „WOŚP” 

 - pomoc zwierzętom w 

schronisku.  

 

Wolontariusze  

 

 

 

 

- udział w akcji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- okolicznościowe  wizyty 

na  cmentarzu 

parafialnym.  

Lokalne 

społeczeństwo  

- porządkowanie 

grobów  

Wolontariusze  

 

 

X, IV 

 

 

 

Anna Kaźmierczak  

 

 

 

- pomoc uczniom w 

odrabianiu prac 

domowych.  

Uczniowie  - pomoc w nauce  Uczestnicy zajęć 

świetlicowych  

Cały rok  

 

 

Opiekunowie świetlicy  

 

 

 


