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Harnronogram działań wyclrowawczo-profi laktycznych
doPrggramuwythowąwczo-profi|aktt-cznego
rok szkołnv f&2,1lft}f2

zadania
Monitorowanie warunków bezpieczeństwa uczniów na terenie
szkoły, w tym epidemicznego.

a,

&

Przestrzeganie i egzekwowanie od siebie nawzajem oraz od uczniów
i ich rodziców stosowania szkolnych procedur obowiązujących w
czasie pandemii w ramach zapobiegania, przecilr'działania i
zvalczania COVTD 19

Zapoznanie /przypomnienie uczniom szkolnych procedur
obowiązujących w czasie pandemii \\' ramach zapobregania-

4.

przeciwdziałania i zx.alczania COVID 19
Kontrola monitoringu szkolnego.

5.

Morritoring osób rłchodzących na teren szkoły, interwencja rv s1tuacji

6.
7.

zaerożenia''
Przeprorvadzenie próbnej ewakuacji na terenie szkoły.

odoowiedzialnv

termin

dlreklor, koordynator ds.
bezpieczeństwa

09tfazra6tf02f

dyrektor. w'szyscy

09tf021-

pracowricy szkołv

uvchowawcy

a912021

praco\Ąnlcy malqc.V
dostęp do wządr-eń
monitontiacvch- oeclasos
wszysc)' praco\ln1c!

0912a21-

06/f022

09/242L

szkołl'

0612022

ciYręktor szkoł'v

Stala wspólpraca z policjantem dzielnicowym - podnoszenie poziomu
bezpteczenstwa lv szkole i środowisku lokaln'vm - popularyzowanie
bezpiecznych zachowań wśród uczniów, uświadamianie zagrażeńspotkania dla uczniórł' i rodziców" rozmowv profilaktyczne. w.-vwiad-v

0612022

5.09.202l

i

B9l}02ra6lf022

d1'rektor, pedagog

koordynator ds.
bezpieczeństr'la

środowiskor,ve itp'
8.

9.

TS;

11

drodze do

zacholvanie zasad bezpieczeństwa w
klasy l-3 spotkanie z policjantem

i ze

szkoły
dzielnicolwm rv klasach
Roznror'va z uczniami nt.

nr"chovawcv

{zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią CovID .19, zaSad,vkorz._;stania z kompleksu boisk szkolnych, osiedlorvego Orlika. placor,r
zab avł po zaj ęciach lekcyj nych' be zpie czne przechodzen ie pt zez jezdnię
oraz parking przy szkole) klasv 1-8.
1. ,,Bezpieczna droga do szkoły''- spotkanie ltycholvankow śrł.ietlic,vz
policjantem dzielnicowy.m.
2. ,,Dzieci bezpieezne w sieci''- pogadanka lvychowar,vcow śr,vietlicy z
rv-vchowankami na temat zasad korzystania z Internetu. Wl"korzystanie
fi lmikorv edukacyi nych.
3.,,Bezpieczne ferie" pogadanka profilaktyczna wychowawcow
Śivietlicv z wvchorł'ankami.

Rozmowa

wychowarłcy. pedagog

z rodzicami na temat

wl'chot.awc,v świetlicy.

przekazanie informacji w oparciu o materiałv

0912021r

1412421r.

0112022r.

wychowaucy

spotkania
dla rodzicór,v
( 09.2021)

pedagog

a9lf02106/24f2

wolni.w miejscach publiczn}.ch (np' kompleksu boisk
szkolnvclr, osiedlowego orlika, osiedlorvyclr placółv zabaw).

Edukacja prawna uczniów
klasr 7- 8 nt.

-fi/2tt2i

09t2421

spędza'i4ce czas

l)

09

forma
rtzależniona od

KMP'

sytuac-ji

13.

t4.

Udział w programie edukacyjnym

o

charakterze społecznym

obejmuj4cym tema{kę z\\|ąZaną Z
bezpieczeństrvem dziecl w cztęrech strefacłr: na drodze' * ccłnu. w
szkole oraz w Intenlecie klasv 1.
Zajęcia wychowar,vcze
dla uczniów klas -5 lv oparciu o publikację ,,Bezpieczeilstlvo młodziezl'-.'
:

Annł' Marii Wesołowskiei
Edukacja prawna Rodziców

epidemicznei

pedagog
r'l..r'chorł'au'c}'

klas

1

termin do
ustalenia

pedagog

09120210612022

pedagog

ternrin do
ustalenia

.

15.

- rodzice uczniów klas 6-8. spotkanie

KMP.
nadzór w miejscach szczególnie zagrożonych:

Z pollclantem |ub ptzekazanie informacii w.oparciu o materiałv
16.

Wzmożona opieka

i

korytarze szkolne szatnie- szatnie w]'chorvania fiz1,cznego. toalety oraz
miejsca nieobjęte monitoringiem - podczas przerw śródlekc1'jnych.
Nalezr' każdorazowo wyciągać konsekwencje wobec uczniów w
przrpadku traruszenia zasad bezpieczeństrva oraz reagować w sposob
zgodnr z procedurami posteporłania.
t7.

Przekazywanie uczniom zasad bezpieczeństwa

m'

rł1'chowawcy'

a9lf0f1-

narrczycie1e d-viuru j qc'v.

a6l2a22

pedagog

rłl''chorvarł'cy'
g' rt-Ych o.-r.arłcy

in.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii - procedury szkolne. Bezpiecznc
ferie. Bądź bezpieczny na drodze, Bezpieczeństwo rv Sieci. Bezpieczne

peda go

09-202 I 06.2022

rł'akacie.
Ió.

*BEZPIECZNE FERIE"

działania profiiaktvcznę: klasv 1.8.

Konkurs plasĘczny

rł.vchorą'ałlcv
p.lu{. Jau,orska,

dla klas 1-3.

p.
o.

.T.

Cierzan,

A. Bmtczak- oedasos
pedagog

19.

- za]ęcta \łvchowa\Ą/cze d|aklas 4:
Utrw alanie zas ad bezp ieczeństw a każdo r azow a, przed planowany m
wyjściem, rvycieczką - oddziat przedszkolny, kias1. 1.8.

20.

Re a li zctci

01/2022

04-05ti022
przed płanolł'atrvnl

lł.vcholvau'cv

rvrjścienr.
rr'3.cItczką.
zgoii111.

z

zalecenialni

epidemicznvni

ct Progronttt

projekcja materiału

mtrltimedialnego,

tiśrłiadomienieucZl1ioln

pedagog,
wr.'chowarvcy

06/2022

rł'rlclror.ławcv

06/zAff

nieb e zp ieczeństr.va zlv iązane go ze skokami do wodv - klasv 5-6.
21

Realizacja

Programu

w;r;chov,ctwcze

przedszkolnv.

Konkurs

))

zajęcia profilakry,cznow aparcitt o prezcrriację rnultimediairlę klas.v 1-3. oddziai

plastyczny

- klasr.

i

N{. .Ialł'orska.

-3.

pedagog.

UdziaŁ rv ogolnopolskicj akcji społecznej
promującej bezpieczeństwo dzieci i młodziez-v - zajęcia profilaklvczno-

w\'cho\\'a\\'-cze

w oparcitr o matęriałv zamieszczone

wycho.r'arvcy,
pedagog

06/2V.2

odpowiedzialnv

termin

wsz,vscy praco\\'T11cy

0912021t}6l202Ż

na

-klasl' 1.8 oraz oddział przedszkoln-v.
Prezentacja rvizualna dla rrczniói,v i rodzicólv - materia|r. na Stronie
internetorvei szkołv.

Ln.
1.

działania

Reagow.anie na wszelkie prze.jawy zachowań agresywnych wśród
uczniów zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rozwi ązyw anie ko n fI iktów rórvieśnicz.vch oraz prob iemÓr,v zrvi4zanr,-ch

z

f;

funkcjonowaniem ucznia w szkole nalcż-V podejmorvać we
wspó|pracY z rodzicami uczniów.
Wdrażanie treningu kontroli złoŚcio w ramach zajęć
specj alistycznych dla uczniów
Jak radzić sobie z przeĘwanymi emocjami? *ind1,lvidualne rozmowy
Wvchowawc Zę Z luczr'iami . zai ęcia Wvchowa\\rczę.

3.

i

Dzialania wychowawcze

oo

ukierunkowane na

gadanki ito

przeciwdziałanie
prawne
. Jak sie bronić ?, konsekwencje
agresora

-kl.i-3: kl.

szko11'.
rt,-vchox'awc,v.

nauczyciele,
pedagog
pedagog, psycholog

wg potrzeb

wychowawcy.
nauczvciele, pedagog

\)9/ztlt | -

w1'chowawc1,, pedagog

09/2021-

t)612022

06/2022

4-8.

Zajęcia profilakiyczno- r,vychorvawcze:
-

t.t^^.,
NI4J.\

pedagog

Koniecznę jest ukierunkowanie pracy łvychowawczej i
profilakĘcznej na eliminowanie i zapobieganie przejawom agresji

wśród uczniów. W prz1padlc.l agres.ii psr'clriczllcj nalcz\ skoncentrorrac
się rra ltYz}.rxaniu. uł-waniu obraźlirvyclr słów oraz ośmieszaniu,
natomiast w przypadku agresji fizvcznej na pop!'chaniu. kopaniu zaiecia wvchowawcze. rozmowv wvchowawcze - klasv 1-8.
Zajęcia profilakt1'czno- rv,vchorvarvcze Z psychologiem

09t202106/2422

A
T

rł1chcx'arł.cy
nauczyciele, pedagog

ps,vcholog, pedagog

temxn
uzaleŻniorry od

klasy

6.

ffi

8.

sltuacji

5

Ww tematyka - agrsji i przemocy rówiesniczej ponrszana na zajęciach
wychowawczych klasy l -8
Wdrażanie działań nt rzecz ograniczania agresji i przemocy:
propagowanie bezpiecznych zabaw, spędzania czasu wolnego;
prowadzenie kół zainteresowań; udział nczniów W akcjaclr
chary,'taĘwrrych, konkursach, rajdach imprezach szkolnych i

pozaszkolnvch.
1.,oNie czyń drugiernu' co Tobie niemiłe''- cz1li. w jaki sposób mamy
się zachow-ł.wać względem siębie. ab-v w szkole i świetlicy bvło nam
m1|ej Zajęcia dla wvchowanków świetlicy rn' ramach Ęgodnia
tematycznego ,,Dbamv o naszą św.ietlicę',
2. ,,Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą''- propagowanie postawy
koleżeńskisj, otwartościi bvcia Fofilocn'r,'m wobec i*ych.
Udział w kampanii Społecmej .
- zaięcia wYchowar,vcze: klasy 1. 3.
'

wychorva."rcy

epidemicznej

w1'chowarvcy,
nauczyciele,

0912021-

06t2022

pedagog,

opiekunowie: SU,,
Szkotnego Koła PCK'
gronrady zuchorł,.e.j
w1'chowarł,cy śr.vietlicy

A9l2O2k.

021031 2022r.

wychowawcy, pedagog

09/20f1-

06/202f

{!$. $l.:sxłłr: I}rogixfillltt,.ltptie r.ł.lł"illą *Bł'l i'r'.-ą.błr źi.cia

Ln.
1.

)
ffi

Realizacja programu

działania
,

"':.,

, ',.'

dla klas 5-S,edukacja w

zakręsie trwałego ksztahowania prozdrowotnych postaw i nawyków
rvśród uczniów. oreanizator: Powiatowa Stacia SanitarnoEpidemiolosiczna.
Realizacja programu dla szkol:
: : - klasv1-5.

Realizacja

programu

'; ',,',

:.,,,'

' , ,,"::

jest ograniczenie

,

zachorowalności

na nor'votwory

redukcj ę ry,zyka zakres ię profi laktyki pi erwotnej nor,votrvorów
8

4.
3.
6.

1.

8.

-

10.

Tt

Lf.

-

:

zajęcia' rozmowy

k1asy 1-8.

F|uoryzacja _ zapobieganie próchnicy
( uczriorvie klas 1-6).

Ksztaitclvanie nawyków dbania o zdrowie i lrigienę osobistą - zajęcia.,
i.r, .,',
klasv4-8nt. ' f ''l:"':.
.1... ] . .l ..] .. .:. . |.,': :, co to Zncłczy nadwaga i niedolvagcł?

Zdrowe odżywianie

-

:: '. ..
tematyka

09/202106/2022

lr,rychowawcy

09/20210612022

pedagog, nauczyciel

biologii

09/2421-

04/zazf

wychowawcy, pedagog,
pielęgniarka szkolna

09/2021-

pielęgniarka szko1na

co 6 tygodni

06t20f2

a6/202r

nadwaga,

niedowaga, niedobor wzrostu-pomiary wagi i wzrostuo obliczenia
BMI, konsu|tacje dla rodziców w tazię potrzebv

;': ]. ,:: :.

Termin

pcdagog
vr'ychowawcy,
nauczyclele, n- le w1,
pielęgniarka szkotna

r0t2020-

Działania profilakĘczne zabltzenia odzyrviania:

zaięcia: klasy 7.8.
9.

dztalaniaprofilaĘczrre

oraz materiały edukacyjno-profilaktyczne iĘ.

-

przęz
klasv 7.

odpowiedzialny

zajęcia:klasy4.8.

w ramach zajęó

wycho\,vawczych,

edukacfinych i realizacji programów profilaktyczn1,ch - klasy 1-8
Propagowanie zdrowego trybu życia. rozmowy profilaktycznoedukacyjne. wycieczki, lt1'jazdy na tlasen' zajęcia gimnastyki
korekcyjnej i inne fo*y ( materiały multimedialne - prezentacje,
plakatv iro.) .
1.oo W zdrowym ciele zdrowy duch''. śrł'iet1icorł,'ezawody Sportowe
Z.,,Jedz zdrowoo zyi na spońowot'- zajęcia dla wychowanków
ślvietlicyorganizorvane rv ramach tygodnia tematycznego.
3. ,,Jedz zdrowoo żyj na sportowo''- św.ietlicowy koŃurs w.iedzy o
zdror,v5mr sĘlu Ęcia
4.,,,Jedz zdrowoo żyj na spońowo''- realizowanie programu rt4asnego
przezp. M. Sobczvńską w ramach zajęć świetlicowych
5. noTaneczne czwartki',- zajęcia ruchowe z elementami aerobiku i
tańca prorvadzone przsz p. M. Sobczyńską w ramach zajęć,
świętlicowvch.
Realizacia programu
dla uczennic klas

pielęgniarka szkolna'
nauczycieie rłryc1r'

fizycznego
nariczyciel WDZ

09t2021-

06tf02f

zaleceniami
epidemicznvmi

a9/fafr06DAfz

nauczyciei WDZ

09t2a2\a6t2a2f

nauczyciel WDZ

a9DAzr06t2022

wychowawcy,
nauczyciele, pedagog

wlchowawcy
nauczyciele

091202106/2022

pedagog

wychowawcy św.ietlicy

09/2A21

04/202fr.
04/fo22r,

09/2021,
06/2022r

.- Iaz w
Ęgodniu

proglam Zewnętrmy

do ustalenia z

6

-

rv poprzednim roku były przekazane materiały

koord.r.nator

i3.

Profi|aktyka nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieĘ: kontrolne
pomiary ciśnieniatę{niczego uczniórv klas l, 3, 5,1.

14.

PORADNU ZDROW'M

15.

t6.
17,

18.

19"

UCZNIApropagowanie zdrorvego try-btr zvcia * prawidłowa postawa ciała'
higiena wzroku. zdrowe odżywianie, lrigiena słuchu. higiona- osobista.
ak1vrvnośćitz5, czna. ligi ena zdrorvia p svchi czne go'
Popu|aryzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowia
psychicznego i jego uwarunkowań. kształto\\.anie konstruktr.rvn.y.ch
przekonań. posta\\-. zachowań i st1,lu żr-cia wspierającego zdrowie
psychiczne' rozlvijanie umiejętnoŚci uczruórv doty.cząc-vch radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu - Zajęcia
rvychorvarvczc. rozmowy, materialv profilaktr'czne. udział rv projektach
soołęczirr ch.

DziatalnośćS1kolnego Koła NK
PCK - klas 1-3.

klasy 4-8 oraz Klubu Wiewiórku
Swięto ustanorł,iotle przez

-l5 października.

oNZ

Utr-tła|anie ZasadbęzpięczeństĘa lł związku z epidemią COVID -l9 rr.
ramach zapobicgani a, przecitrdzialania i ztvalczania COVID I 9
W ramach akcji edukacyjnej - szęrzęnie wiedzy w zakresię Znaczen|a
lrigicnr. rak r'v profilaktvce zakażęi - klasl. 1.3. 4-8,
lJdział rv konkursaclr tematy.czrrych organizolt.arrvch przez PSSE w
Kaliszu. rolvnieŹ lv ramach realizolr anvch programorv profi lakĘ.cznvch

Udział w akcjach prozdrowotnych

- 3l

maja, Światowy Dzień

*;.":..Ji#ień AIDS -i

f;
3.

n

działania
Realizacja Programu edukacji antynikotynorvej
Państrłon.ei Inspekci I Sanitarnei - klas
Realizacja programu edukao'inego
antvnikotvnowa - klasv 4

7.

09/2021t)6/2()22

pielęgniarka szkolna'
pedagog,
rł'ryclronart,c v. naucz1.ciel
WDZ. opiekrurou,ie Kói

09l2a2r06/20f2

PCK

u,vchorvawoy,
nauczyciele, pedagog.
pielęgniarka szkoina

{}9t2021-

opiekunolvic Kół PCK

ł9Da21-

opiekruiorł'ie Kół PCK'

r0/2021

il6/2022

06t202f

pedagog.

\\1'cho\ła\ł.ov

pedagog' w1.chorł.arvc-v

tennln
orgallrzatora
09!2021-612(\22

wyclrowalvcy śwretlicy
pedagog' piekęgniarka'
narrczyciel \ĄDZ

{i5-06t2022

r,r,1'ChO.-"nArVCy,

opie:kuno''vie

1

-

edukacja

Podejmowanie tematu uza|eżnień od papierosów, alkoholu,

narkotyków. dopalaczy, Środków zastępczych, substancji

psychotropowych, Internetu rv ranrach zajęć lv,vchor,valr..czych klasv 4-8.
Uczestniczenie uczniów w akcjach o charakterze profi|aktycznym
o rganizowan.vch rv szkoie' p roj ekach zer,vnętrzn5,ch.

{

6,':'

pielęgniarka szkolna

pedagog

Organizator - PSSE rv Kaliszu.

1.

prelegeirtem

grudnia;

fg. Realizacja projektu edukacyjnego-

Ln.

pielęgniarka

wychowav.,cr,,,

:

- Światowy Dzień bez tytoniu
rzucania pa|enia - 19 listopao".

:

szkolla

ery,

komputerorvę, Intęrrręt. tbra j poftale społecznościorveię.} dzialania
rł'vchor'valr,.c ze. zajecta. u iotki' materiałv multimedialnę itp.
Rozwij anie kompetencii wvchowawczych rodziców : Uśrł'iadomicnic
rodziconr koniczności ustałenia z dziećmi zasad korzystania z komputera
( iloścgodzin spędzan1,clr przed rnonitorem, portale, StronY. z ktorych
mog4 korzystac) oraz oraz uśrviadomienie koniecznościstosorr.ania
korrtroli rodzicielskie.j ii ccIu oclrron5 dziecka przed niepoz4danrmi
skutkami niewłaścirvęgokorzYstania z internetu.
-uzależnienia chemiczne ( alkrlhol, narkotyki,

Kół PCK

odpowiedzialnv

Termin

koordl.r'rator: pedagog

tl1'chotł'alłct,

09/2421,
06t20?2

pedagog, ll-r chou''arvcv,

09t2021-

pielęgniarka

0(,12(J22

t1'clror'r'arł'cr''

09t202t-

nauczycielepedagog

t6t2L)22

pedagog

09t202t-

t'r'vchcrłalr..c1

06/2422

nauczycrele
wvchortarticv
rtanczvciele.
pedagog

a9DAfl-

uEcholr,ar.łcv, peda gog.

{)9t24210612022

r.rauczyciel

WDZ

06l2af2

09120Ż1

B.

dopa[cc1e, papierosy, środkix,astępc4e' suhstancje psychotropowe,
nowe substancje psj,choaktywne) zajęcta dla klas 8 (WDZ), kiasy 6-8.
ulotki. irratęriał y. p rofi laL1r'czne.
Realizacja programu profilaktvcznego
- klasy
-5. nrę r'viadomo' czy będzie././?
Zajęcia Wvcho wawczo-p rofi lakt \, CZnę Z p sy chologiem

WĄv tcnratvka

m. in. hejł - klasi,ó.

cvbcrprzcmocv podcjmorr.ana

wvchowawczvch w klasach I-3 oruz 4-8.

na

pedagog

04-051f022

pedagog

termln
uzależniony od
s\.tuacj i

epidernicznej

ll,rychcwall,cl'

09tf\f

nauczvoiel \ĄDZ

-

8'

09/2421a6/2A22

trledagog

1

termilr do

pedagog,

wgodnienia

{nurkot.yki, dopilacz,e, alkohcl, zugroĘenia internetołz.e, papierasy,
środkiiastępc4e, substancje psj,chotrcpołł,e, ilowe sabstancje
pslchoaktwne ) _ Spotkanie Z przedsta\,Yicie lem KMP dla uczniólv klas
6-8

-

spotkanie z

i 8- nr. in.
uświadomienie rodzicom realnych zagroźrcń wYnikaj4cych z braku
posiadanej wiedzy na temat tego z kim i w jakich miejscach ich
dzieci spędzaią }YoInY czas.

przedstarvicielem

KMP dla rodziców

Lo.

1-

t)6/2022

( fonoholizm, zakupolrolizm, grv hazardorr'e itp.) zajęcia. kias-v 7
Ul otki " materiały profi akt-vczne. rozmo}vr' profi laktvczne.

tf.

pediigog

psvcholog

zajęciach

10.

11.

06tfoff

nrychor,var,lcy

uczniórł'' klas 6.

7

dzialania

Naiezi' r,vskazac uczniom alternaĘwne, aktywne formY spędzania
wolnego czasu tak. b.v- zminimalizorłać czas używania telefonu

spotkanie

uzaleinione od
s;tuacji
epidemicznej
nl.dĄo^o
poi

i

c.l

ant dzielni cou--y-

termilr do
uzgodmenia
spotkanie

uzaleinione od
sltuarj i
opidemir:znej

odpowiedzialny

Termin

wrycirownlr.ct
pedagog

091f02106t2a22

komorkorvego araz ten, ktory ucznior'vie przeznaczajq na korz1.stanie z

)

Internetu.

Działania wychowawcze skierowane na:
- klas-v l-8.

rt1chorłalrcy

09t2021-

nauczyciele, pedagog

06/2022

p J' Musial Gałdrrsiriska

t2/2021

w1'chowarvcv
nauczyciele, pedagog

0912021-

w1'chowar,vc.1,-

09lf0f1-

nauczr,jciele.

(.)6/2t)22

Nalezv chwalić uczniórł'. nawet za drobne osiagnięcia i sukcesr,.

J.
4.

Szkolny konkurs:

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
zainteresorvań. konkurs1', akcj e charytat1rvne itp.

-klasv 4-8.

uczniów

koła

Działania wychowawcze skierowane na

- klasl'' l-8.
Łaięcia wYchowawcze
6.

7"

- klasv

Działalnośc
klasv 2-3.

pedagog

5-6.

za)ęcla. rvskazólvki

material_v pomocnicze itp. * klasl' 1-3. klasl'4-8.

06t2022

ind-'',.rłidualne"

sl

Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki i docenianie ich wysi|ku
_ stosowanie filozofii nauczania polegającej na : nauczaniu przez cel.
nisodbierania uczniowi prawa do blędu. ocenianiu postępow uczniórt'
polegającym na ocęnianiu procesu a nie tvlko efektu kolicorł.ego,
monitorowaniu postęp ór'v. budowaniu relacj i z uc zniami, przekaz1rr'an i u

9.

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

pedagog,
p. K. Zakrzewska

10/202t-

rłr'chou''alłcv.
nauczlciele, pedagog

09t2021-

r'l,1ch orr,.arłc'v, naucz-v

06/zAff

cieie

a6l20f2
09t2(tfi06t2022

uczniom odporviedzialności za uczenie sie.

psychologiem dla klas 4.

z

pedagog-

psvcholog

termin
uzaleŻniony or1
sltuacj i
epidemiczrięi

Tematyka porllszana będzie na zajęciach rvvchowarvcz1ich, materiały
prz1gotowane i przekazane przęZ psyclrologa
10.

rr-.,
^ -: -^ ^:^
vr:ailrrzalJct

SPTEWAUY
oraz 4-8.

I

GRA\.IY DI,A SWIĘTEG}.IANA PAWŁA II

pt.
klas_v

ta
l-J

a9t?02106 202f

pedagog,

04/24f2

p. K. Zakrzewska

organizacla
uzależniona od
slTuacll

ll
12.

I3"

-

eDidemicznei

klas 4

organlzator: Uruwers\,tetDzieci

- klasa

8 c.

Rozwij anie wŚród uczniów czytelnictwa.

Szkolny konkurs biblioteczn.v: o,Na najlepszego czytelnika/

czyte|niczkę w klasach 1-3, 4-8'.
Szkolrrv konkurs bibliotecznv : o'Najwięcej cz1taj ąca klasa''.
Akcja rvspólncgo. glośnego czsĄania rv klasach I-3: ,,f9 września
ogó|nopolsk.i Dzień GłoŚnego Czytaniaoo.

| 1S;

09t2afr-

wvchoura*'ca

09/2021.-

p.

06/2022

06lft)22

Udzial

-

pedagog

II Międzynarodowa edycja VI ogólnopolskiej akcji bicia rekordu
''
w czytaniu na przerwie ,rPrzerwa na czytanie".
Srviąteczna akcia bibliotęczna (kontr'nuac.1a innowacji),,I Ty moźesz
zostać Mikolaiem''.
1. organizowanie przez wychowawców świetlicyzajęć i konkursów
temaĘcznych związanych z zainteresowaniami wychowanków.

M. Walczak

łrTchorvar,lc\'.

0L)12021,

naucz-vcie1e. narLczvciel

06t2422

bibiictełlarz'
nauczvciel bibliotckarz

ru 2a2l
1212021

.'q',cho.ul'a.urc-v śrr' ietlic-y

A9l202h06/2022r.

i

2.,,CZYT AN| EYTANi|IE NA DYWANIE'' cotvgodniorve zajęcia
promujące czr.telnictr-ł.o - rt'spólne czr,tanie. opor'viadarrie i interpretacja
utwororv literackich.

I

I
I

I

j

3. o,Kto czyta książki' ten żyje podwój nie,,- zajęcia dla r'vy'chor,vanków
śrr.iętlicl' organizor--.ane rr, ramach tvgodnia temat1'cznegc'

I

()9lIO/2(|2

4. Prorvadzenie innox'acrjnvch zajęć ,,Zabawy z językiem
niemieckim" dla klas 2-3 przez
p' M. Sobcz1-ńską rr' ramach zajeć śil.ietlicolł1.ch

I

I

L0/f]fk.-

t)biT\ffr. -ru2
u-' tt
ortrlrrr
'-'3li'_"^-"

r r

5. ,,Rozwijamy nasze talenty''- zapcia dla w1'chorvankorł' śr,vietlicy
organizou,ane w ramach tvgodnia tentatycznego.
6.,,W..v

łr

{\51f022r

piew aj m arz en i a'' - śrvietlicor'vr. k onkurs pios enki

ś

,,Kim będę w przyszłości?,,-zajęcia dia wychon:ankórv ślvietiicy
organizowane 1v raffach tygodnia temafvcztego.

7.

15.

8. ,,Magia tańca''- ślvietlicow.-v konkurs tanecznv

06lfA2fr.

9. ..Swietlik na medal''- ślvietlicorw konkurs

09l2Af ir.-

Zajęcia

06lf1fLr

lv1-chorvarvcze:

klas1'

4.

16.

Działania rvychowawcze rv Ęm zakresie klasr. 1-8.
Spotkanie dla rodzicorv z psl.chologiem
- klasi l-3.
Tenratr,'ka poruszana będzie rra spotkaniach dla roclzicór,v, materialv
Zu"|1ie,szczanę na stron i e internetowei szkoł r

rł*clr orvarr,,c

l'

^

n aucz.1''. e.ie

pcdagog.
osvcholog

działania
Spotkanie dla rodziców uczniów klas 4 z psvchologiem z PPP nt.

2.

Spotkanie dla rodzicorv ucznió.'v

3.

Zajęcia lłychorvarvczo-profilaktyczne Z psychologiem nt. STRES W
,gZK o l' ti, 7, I.{ HN I K] UC Z.E}łIA,9111 - klasv 8.

klas 1 z psychologiem z

klasr' 4-8.

1e

te'min
uzaieznionY od
s\tua!l 1

-^i,t.*.i.-,^.i

PPP

odpowiedzialny
psvoholog. pedagog

nt.

Termin
2ii

{)9 2021

ps,r,cholog,- pedagog

20 09 2021

psycl.rolog- pedagog

09l20zr06/f422

Zajęcla lv1,'clrowarvcze.

-

09t2021a6/2022

.

1.

T,N

pedagog

wl,chot'au,'cy, pedagog

objęcie szczegó|ną opieką uczniów

zachorłaniu.

z

problemami

w

naucę

i

Działania profilakĘczne doĘczące zaburzeń nastroju i zachowań
autodestrukcyjnych w warunkach izolacji spolecznej. Wspieranie
kondycji psychicznej uczniów - tematyka rozmów rvychowawczych,
w.arsztatólv i innych działań r,r,ychowawcy - ploponowana tematyka:

o

.
.
.
.
.
r

tr,

a9DA21-

wychowarncy. pedagog,
psycholog

a9DA21-

a6tfazf

zadbaj o relacje

Zadbal o zdrorvy sen
Zadbaj o zdrowv ruch
Sprawiaj sobie (i innym) drobne przyjemności
Rozwiązuj problemy
Bądź rv dobrej relacji ze sobą
Stosuj metodę małych krokórv.

.

rozv,łiązuj konflikty, a nie odsuwaj czy unikaj prób,v ich
rozwiazania.
Przeciwdziałanie fizycznym i psychicznym następstwom zdalnego
nauczania wśród uczniów. Wsparcie psycho|ogiczne uczniów.
- bieżąca diagnoza problemu - udzielania wsparcie psychologicznego (
lve wspóĘracy z PPP) *rozmowy diagnozujące. lvspierające, $arsztaty,

integracja zespofu klasoi,vego
okolicznościorve Ę.)

-

wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog

organizowanie

plenerowych.

( wyjścia.$rycieczki.

w miarę możliwościzajęć na

Wsparcie psychologiczne uczniów

06t2022

śi,vięta

świezym powietrzu'

w oparciu o

materiały do
programu ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" - programu

nauczyciele' którzy
ukończą szkolenie dla
realizatorów programu

profi laktyki unirversalnej i promocj i zdror,ł.ia.

Przeciwdziałanie firycznym i psychicznym następstwom zdalnego
nauczania wśród rodziców - rozmowy wspierające, kierowanie po
specjalist5lczną pomoc, warsztaty' porady i konsultacje, angażowanie
rodziców w życie środowiskaklasowego, szkolnego.
Przeciwdziałanie fizycznyrn
nauczania wśród nauczycie|i.

i

psychicznym następstwom zdałnego

pedagog, specjaliści

Budowanie dobrych relacji całej społecznościszkolnej ( między
pracownikami szkoły a uczniami oraz pomiędzy uczniami) po

wszyscy praco\łIl1cy

okresie nauki online.
ffi

Działania profilakĘczne

ramach realizacji

szkoły

kampanii
profi laktyczno-edukacyj nej
..: : '..'...'. l i::. .; - celem ięst
budowanię umiejętności radzenia sobie w s1tuacjach trudnych,
lr'Yzr,valanis poz$ywnych emocji, nabywanie umiejętności budowania

wychowawcy, pedagog

Udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej LTczniów _ klasy 5-8.
obszary tematyczne badalt zdrowie, rodzina, szkoła, kultura,
psychologia, ękonomia i kapitał społeczny. Z badań zostanie

nauczyciele informatr''ki,
pedagog

w

poczucia wartości'ograniczenie podejmoivania przez dzieci i mŁadzież.
zachorvań ryzvkownych araz wspieranie działalnościwychowawczej
szkoĘ , edukacja rodzicÓr,v - rv zakresie umiejętności rt'ychorvauczych.
- klasr' 1-8
ffi

wychowaw.cy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog, specjaliści

0912021-

a6l20f2

01.0931.11^202],

sporządzonY raport _ dostępnv w poszczególnvch sminach.

ffi

9.

-Wyrównywanie
zda|ną

braków edukacyjnych spowodowanych nauką

Działania wychouawcze
I .' ...

'

;'. .;;,:.

w

zakresię tematyki:

'.'

pozytywnej samooceny ucznrow' uczenle
10.

srę

'i

:'

nauczycie1e prou,adzqcy

p1ęrwsZe

zajęcia dydaktyczno.
w}równawcze oraz zajęcia

miesiące narrki

wspornaga,i ące

,1

:

.'. ,' t .'."l

uczniów

wycholvawcy, pedagog

09t202106t2022

r,vy-chorvawcy.

09/2021-

nauczyciele, pedagog

0612022

kształtowanie

pozytywnej oceny

innvch ludzi.
D ziałania wychowawcze w zakres ie problematyki,'konfl iktów''. I{aleĘ
] ': : ...,:'':.),:.l
uczyć uczniów . .ll'l'
,.

Zachęcać uczniów do korzystania
sytuacjach dla nich trudnych.

z

pomocy osób dorosłych w

uczniami, ekspoz--vc1a wykazu inst1,tLrcji r,vspierając-v"n
( m. in. Telefon Zaufania. itp.)

modelor'vanie zachorvań asertlr,vnvclr.

11.

kształtorvani e postarvr. uczniórv.
Zajęcia wvchor,var,vcze
ramach proqramll profi laktvczne go.

nt.

kiasr 5

J-;-t--iuŁt.tl.flll.|

1

il.i:'''i::.;.'';

Dokiadne zapoznanie uczniÓw

z

rr

regulaminami szkolnymi''

rvYcholr,ar,rrc-1..

04-0512022

pedagog

odnowiedzialny

tLl

tllłtt

r'wcho'or"arłcY

{Dt2021

rł-ryclrorr'avcv' naltczYc ieie

0912021-

pedagog

06120f2

pedagog

różnorodnr.clr form przeprorr'adzania badań nr. in, obserwacja. rłYr'viad,
analiza dokumentou' itp. dot',.czace m. in.
teręnie szkolr'.

wchorłarn'cy, nauczr.ciele

{)9120?t0(:/2022

działania
Przedstawienie zasad i reguł współżycia spolecznego rv klasie i szkole
- prawa i oboi,viązki ucznia. zasady dobrego w.-vchowania itp ( rv ramach
zaięc rwchorvawczvch).
Uwrażliwienie uczniów na potrzebv inrrych- udzial w akcjach
chary.tat1'r'vnvcłr. pomoc kolęzeńska, uporł.szechnianie idei rvolotltariattt

odnowiedzialnv

termin

procedurami oborviązu1ąCt.mi rr sl.tuac1i pandęmii itp.

f.

Wprowadzanie różn orodnych meto d d i agnozowa nia zagr ożeń wśró d
uczniów i postęporvalrie zgodnic z proccdurami rvervnątrzszkolnynri,
formu l olvan i c i rvdrazanie rtrrios kórv Z przepro\,vadzonej di agnoz1''.

3.

Diagnozowanie środowiskaszkolnego

Ln.
I

f.

poptZęZ u.vkorzr'stvWan1e

ltp.
3.

4.

Udzia| społecznościszkolnej rv akcji

1.

,,

tł'lichotł,au'cY

06/fi)22
n\,'chovial'lrc\'.

0912\)21-

nalrczyciele, peciago g,
opiekunowie SU

06i2022

A. Olek

09.fozI

lrł cłrowavcy śrłietiic'v

03/04t20f2

p.

Prawdziwy przyjaciel to skarb''- zajęcia dla rłr'.chowankórv

śr,ł.ietlicvorganizowane lv ramach t1'godni a tematvczne go.
2. ,, Kultura na co dzień i od święta''zajęcia clla rvychor'.',ankórv
śrł.ietli c.-'- organizorvane rv ramach t1.gadnia tematyczne go.
3. Prorvadzenie innorvacy1nvclr zajęć ,,Podróż w światwartości'' dla
klas 2-3 DrZęZp, Bartłomieia Balcerzaka lv ranrach zaięć świetlicowvch

Działania wvchow-alYcze

7.

8;

rł'. zakręsie

Zajęcia wychowawcze
\\'
orz\ --'aoto\\'aniu
do 'r7l
'--___'''
r--WVRI:)"- klasr'3-8.
Organtzacja
3- klasr';l-8.

.

klasv 1-8

- rv ramach pomoc\SZKOLNEGO KONKURSU .,SAVOIR
klasy

lntegrowanie snołecznościszko|nei *szczegó|ne wdrożenie dzia|ail
integrujących społecznośćklasową _ 1:1- raniach odbudor'r1rr-ania

09/20f r-

()4!2{)21.

101202lT.0512A22t.

u"rchowav.cy,
nauczvciele, pedagog

a9t20fr-

',rrch or,r.arł.cr

01-05/2022

pedagog,
p. K. Zaitrzewska

a5-(16.lf0f2

u,ychox'at.cy.
nauczYciele

09tfazra6if()fz

0612a22

rclacj i rorviesniczvch. ni'sę1orvania negatvrvn1.ch skutkorr. izolac.ji.

obiecie szczesólna Domoca uczniów
9.

10.

Działalność
organizowanie akcji

c1rar1.tat1ł'vn1''ch

Organ rzacja

obchodórr Dnia Dziecka

Z

rodzin innvch narodowości.
- klasy 4-8.
rzecz lr;dzi l z.rytęrzat
rv ramach

pccia gog, opiekunor'vie

SIJ' PCK' świet1icy
koordynakrr\\\ull()\\al\f,\
nanr":zYciele

()9/2A2r

-

061f022

a6/24f2
organiz. cj:l
uzaleŻniona od
svtuac'j i

1.

działania
UŚwiadamianie uczniom istoty przynależności do narodu : np.
symbole narodowę' Polska naszą ajczvzną,
miejsce Polski lv Europie- rv Unii Europejskiej ( zajęcia r,v1.chcnarvcze'

odnowiedzialnv

termin

rł.Vcholłarvcy

09t202106t?022

r,r1.chorvarłcy. pedago g

0912{\21-

deb ata klasorva. p lakat1'-. tematv cznę prezentacj e mu ltimedia l ne itp. ).

działanta W.vchowa\Ąicze.

2.

?

,'

tt

Za1

ęc!a,

indpvidualng rozmolYv wYcho$.a$.c ze. itp

- apele. gazetki
okolicznościowe, prezentacie multimędialne'm.in. Si,vięto odz1,skania
Niepodległości.Swięto Flagi. Śrvięto KonsĘ.tucji 3 Maja, udział Pocztu
Sztandarorvego w miejskich obchodach Uroczystości, działalność
harcerska, ldztał i organizowanię konkursór,l., realizacja i udzial rv
i-1roięktach edukacr','invclr itd.
Szkclnr: konkurs ..Ka1isz - nroja

06lf{t22

.

Mała ojczyZna,' - klas1'4-8.

t. ,oNasza ojczyzna,, zajęcia dla r'vychowankorł,' śrvietlicy organizorvane
w ramach tygodnia tematvcznego.
2. ,,Wiersz dla babci i dziadka"- szkoln-v konkurs recrtatorski dla klas

u1,chowarłc-v.

{)9/2021-

nauczyciele, pedagog

a6l20f2

i\'tusiał Gałdusińskłl

06.202f?

wvchowarr'cv śrłretlicv

011202?r.

p'

.I.

01lfA2Łr.

1-l
.ń
J. ,,Swięta majowe'' zajęcia dla lvYclrowankórv śrviotlic.lorganizor,r'anc
r,l.

04/2022r.

ramach t-vgodnia tcmatYg2nęgg.

{}ai nI xn i ;r q!<l{l.łząc* *ł-e*:łinałi i

.

al

lłil ka zd:; lrl*j

:

Wypracowanie standardów edukacji online dopasowanych do wieku ucznia oraz rodzaju
zajęć, ze sztzegó|nym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie spadkowi zaangażowania
uczniów 1y proC€S uczenia się podczas nauki zdalnej oraz pomoc uczniom słatlszym _
nauczr'c ie l e zesp ołorł.przedmi otow ch - 09 l 20f
. Wypracowanie sposobÓw zapobieganialprzeciwdziałania nierównościom edukacyjnym
między uczniami ( ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Zdalnych wagarowiczów,
uczniórv o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczów niepełnosprawnych, uczniów o
nizszych kompetencj ach cyfrowych)
zespólrrr'chorvarr"cólr.oraz
zespol edukacji rvczesnoszkolrrej - 09.202l
e Doskonalenie umiejętnościmetodycznych w zakresie wyboru odpowiednich narzęcizi
cyfrowych umozliwiających dostosowanie metod i treścido potrzeb uczniólt.
nauczr-ciele * 09.f0fu22
r Powołanie lidera edukacji cyfrowej _ dvrektor * 09,202l
. Utworzenie bazy dobrych praktyk on|ine - lidęr edukacji onlinę _ ł9.faz|- 06.2022
"v

1

ogólnopolski Pnogram Edukacyjny LrNICEF - koord1.nator. p' M' Korra'lska. p'M. N{atiak'
ogó|nopolski Projekt ,,Szkoła odkrywców Talentów'' - koordr.nator: p. M. Pietrzr.korrska
orazp. M. N4atlak. p. M. Ko*alska.
.l. lnnowacja realizorrana rr'bib1iotece szkolnej: ,, I ty możesz zostać Św. Mikolajem''p. A. Bartczak.
ł Innowacja ,,Zabawy z językiem niemieckim'' dla r,v1.chorrankórr ślrietlicr- klas 2-3.
p. M. Sobcn-ńska.
ł,,Jedz zdrowo, żyi na sportowo''. program rv'łasnr.dla rr1-chorlankórr śrvietiicr-.
p. M Sobczrriska
.l Innowacja,oPodróż w światwartości''dla r'v-vcholvankorr śrrietlic1-klas 2-3- p. B' Balcerzak.
+ Innowacja ,, Zdrowie - ważna sprawa'' * klasa 3 c. ręalizotor - p. K Matuja.
't

,l

W zrviązku z

tr.m dzialania rrr'chorvawcze i profilakt.vczne rr.rnikaj4ce z Programu Wl.cłro1\a\YczoProfilaktr.cznego szkolr' ł:ęalizoir ane będ4 rórvnież rv ranrach tr-ch inicjatr-rr
.

Przygotowanie:

pedagog szkolnl' -Izabela Kon-cka
s7, f"Ot.N v

