Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych
do Programu wychowawczo-profilaktycznego
rok szkolny 2022/2023
I. Obszar: Zwiększanie bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym
Lp.
1.

zadania
Monitorowanie warunków bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

2.

Przestrzeganie i egzekwowanie od siebie nawzajem oraz od uczniów i ich
rodziców stosowania szkolnych procedur obowiązujących w szkole.

3.

Kontrola monitoringu szkolnego.

4.

Monitoring osób wchodzących na teren szkoły, interwencja w sytuacji zagrożenia.

5.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji na terenie szkoły.

6.

Stała współpraca z policjantem dzielnicowym – podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym – popularyzowanie
bezpiecznych zachowań wśród uczniów, uświadamianie zagrożeń- spotkania
dla uczniów i rodziców, rozmowy profilaktyczne, wywiady środowiskowe itp.
„Bezpieczna droga do szkoły” – zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do i
ze szkoły - klasy 1-3 – spotkanie z policjantem dzielnicowym.

7.
8.

Rozmowa z uczniami nt.
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
(zasady korzystania z kompleksu boisk szkolnych, osiedlowego Orlika, placów
zabaw po zajęciach lekcyjnych, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię oraz
parking przy szkole) klasy 1-8.

9.

„Bezpieczna droga do szkoły”- gry i zabawy związane z ruchem drogowym z
udziałem policjanta dzielnicowego.
,,Dzieci bezpieczne w sieci”- pogadanka wychowawców świetlicy z
wychowankami na temat zasad korzystania z Internetu. Wykorzystanie filmików
edukacyjnych.
,,Bezpieczne ferie'' pogadanka profilaktyczna wychowawców świetlicy z
wychowankami.
Rozmowa z rodzicami na temat odpowiedzialności za dziecko spędzające czas
wolny w miejscach publicznych (np. kompleksu boisk szkolnych, osiedlowego
Orlika, osiedlowych placów zabaw).

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Edukacja prawna uczniów:
klasy 5-6 nt. KARALNOŚCI NIELETNICH- spotkanie z policjantem
dzielnicowym.
Udział w programie edukacyjnym o charakterze społecznym „Akademia
bezpiecznego Puchatka” obejmującym tematykę związaną z bezpieczeństwem
dzieci w czterech strefach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie - klasy
1.
Zajęcia wychowawcze: ABC ZNAJOMOŚCI PRAWA
dla uczniów klas 5 w oparciu o publikację „Bezpieczeństwo młodzieży” sędzi
Anny Marii Wesołowskiej.
Edukacja prawna Rodziców –ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, CZYNY
KARALNE NIELETNICH - rodzice uczniów klas 6-8, spotkanie z
przedstawicielem KMP.
Wzmożona opieka i nadzór w miejscach szczególnie zagrożonych: korytarze
szkolne szatnie, szatnie wychowania fizycznego, toalety oraz miejsca nieobjęte
monitoringiem - podczas przerw śródlekcyjnych.
Należy każdorazowo wyciągać konsekwencje wobec uczniów w przypadku
naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz reagować w sposób zgodny z procedurami
postępowania.

16.

Przekazywanie uczniom zasad bezpieczeństwa m. in. Bezpieczne ferie; Bądź
bezpieczny na drodze; Bezpieczeństwo w Sieci; Bezpieczne wakacje.

17.

„BEZPIECZNE FERIE” – działania profilaktyczne: klasy 1-8.
Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie” dla klas 1-3.

odpowiedzialny

termin

dyrektor, koordynator ds.
bezpieczeństwa

09/202206/2023

dyrektor, wszyscy
pracownicy szkoły

09/202206/2023

pracownicy mający dostęp
do urządzeń
monitorujących, pedagog
wszyscy pracownicy szkoły

09/202206/2023
09/202206/2023

dyrektor szkoły
dyrektor, pedagog koordynator ds.
bezpieczeństwa

09/202206/2023

wychowawcy, pedagog

09-10./2022

wychowawcy

09/2022

09/2022
wychowawcy świetlicy
10/2022

01/2023
wychowawcy

pedagog

spotkania
dla
rodziców
( 09.2022)
09/202206/2023

pedagog- w klasie 1 a
psycholog- w klasie 1 b
wychowawcy klas 1

termin do
ustalenia

pedagog

09/202206/2023

pedagog

termin do
ustalenia

wychowawcy,
nauczyciele dyżurujący,
pedagog, psycholog,
pracownicy szkoły

09/202206/2023

wychowawcy,
pedagog, wychowawcy
świetlicy
wychowawcy

09/202206/2023

p.M. Jaworska,p. J.CierzanUrbaniak,p.M.Lewandowska,

01-02/2023

pedagog

18.

19.

20.

21.

BEZPIECZNE WYJAZDY I WYJŚCIA KLASOWE:
- zajęcia wychowawcze dla klas 4;
Utrwalanie zasad bezpieczeństwa każdorazowo,
wyjściem, wycieczką – klasy 1-8.

pedagog

przed

planowanym

Realizacja Programu PŁYTKA WYOBRAŹNIA TO KALECTWO – projekcja
materiału multimedialnego, uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa
związanego ze skokami do wody - klasy 5.
Realizacja Programu BEZPIECZNA WODA– zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
w oparciu o prezentację multimedialną klasy 1-3.
Konkurs plastyczny „Bezpieczna woda” – klasy 1-3.
Udział w ogólnopolskiej akcji społecznej „BEZPIECZNE WAKACJE” promującej
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w
oparciu o materiały zamieszczone na www.bezpiecznewakacje.pl -klasy 1-8.
Prezentacja wizualna dla uczniów i rodziców – materiały na stronie internetowej
szkoły.

wychowawcy
pedagog,
wychowawcy
wychowawcy

04-05/2023
przed
planowaną
wycieczką,
06/2023

06/2023

M.Jaworska,M.Lewandowska,
p. J. Cierzan- Urbaniak,
pedagog,

wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
pedagog

06/2023

II. Obszar: Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole
Lp.
1.

2.

3.

działania
Konieczne jest ukierunkowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej na
przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej (przede wszystkim
psychicznej) – zajęcia wychowawcze, rozmowy profilaktyczne, monitorowanie
zachowania uczniów itp.
Uczenie strategii rozwiązywania konfliktów bez przemocy i agresji, , na
konkretnych przykładach podawanie uczniom informacji do kogo mogą się
zgłaszać po pomoc w szkole?
Reagowanie na wszelkie przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów
zgodnie z przyjętymi procedurami.
Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych oraz problemów związanych z
funkcjonowaniem ucznia w szkole należy podejmować we współpracy z rodzicami
uczniów.
Wdrażanie treningu kontroli złości, w ramach zajęć specjalistycznych dla
uczniów.
Jak radzić sobie z przeżywanymi emocjami? –indywidualne rozmowy
wychowawcze z uczniami , zajęcia wychowawcze, pogadanki itp.

4.

Działania
wychowawcze
ukierunkowane
na
przeciwdziałanie
CYBERPREMOCY . Jak się bronić ? konsekwencje prawne agresora- kl.1-8.

5.

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne „Bullyng- jak zapobiegać, co robić, gdy
jest się ofiarą bullyngu? Tematyka dotyczy m. in.: wypowiadania obelg w
stosaunku do jakiejś osoby, jak i wykluczenia kogoś z towarzystwa czy pisania
obraźliwych komentarzy na czyjś temat w Internecie, zbieranie różnych
przedmiotów i potem celowo ich ukrywanie przed właścicielem) – klasy 1-8.
Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze: STOP AGRESJI FIZYCZNEJ I
PSYCHICZNEJ – klasy 4.

6.
7.

Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze z psychologiem JAK UCHRONIĆ SIĘ
PRZED AGRESJĄ I PRZEMOCA RÓWIEŚNICZĄ?- klasy 5.
W/w tematyka – agrsji i przemocy rówiesniczej poruszana na zajęciach
wychowawczych klasy 1-8.

8.

Warsztaty z pedagogiem PPP nt.Profilaktyka przemocy. Cyberprzemoc.
Bullyng. Hejt. –klasy 6,8.
Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy: propagowanie
bezpiecznych zabaw, spędzania czasu wolnego, prowadzenie kół zainteresowań,
udział uczniów w akcjach charytatywnych, konkursach, wycieczkach i wyjściach
klasowych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

9.

10.

,,Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe''- czyli, w jaki sposób mamy się
zachowywać względem siebie, aby w szkole i świetlicy było nam milej? - zajęcia
dla wychowanków świetlicy w ramach tygodnia tematycznego ,,Dbamy o naszą
świetlicę”.
2. ,,Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą”- propagowanie postawy

odpowiedzialny

termin

wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
psycholog, pedagog,
pedagog specjalny

09/202206/2023

wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele,
pedagog, psycholog,
wszyscy pracownicy szkoły

09/202206/2023

pedagog, psycholog

wg potrzeb

wychowawcy,
wychowawcy
świetlicy,nauczyciele,
pedagog, psycholog
wychowawcy,
psycholog, pedagog,
pedagog specjalny
wychowawcy,wychowawcy
świetlicy,pedagog,
psycholog

09/202206/2023

pedagog

09/202206/2023

psycholog

09/202206/2023

wychowawcy
p. P. Pasternak
wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog, psycholog,
opiekunowie: SU,
szkolnego Koła PCK,
wolontariatu
wychowawcy świetlicy

09/202206/2023
09/202206/2023

termin do
ustalenia
09/202206/2023

09/2022

11.

koleżeńskiej, otwartości i bycia pomocnym wobec innych- zajęcia dla
wychowanków świetlicy organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
Udział w kampanii społecznej „BĄDŹ KUMPLEM – NIE DOKUCZAJ” – zajęcia
wychowawcze: klasy 1- 3.

02-03/2023
wychowawcy, pedagog,
psycholog – w klasie 1 b

09/202206/2023

III. Obszar: Propagowanie zdrowego trybu życia
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

działania
Realizacja programu TRZYMAJ FORMĘ dla klas 5-8,edukacja w zakresie
trwałego kształtowania prozdrowotnych postaw i nawyków wśród uczniów.
Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Jak dbać o zdrowie psychiczne? – materiały edukacyjne, rozmowy
profilaktyczne z uczniami.
Realizacja programu dla szkół: OWOCE I WARZYWA ORAZ MLEKO W SZKOLE
- klasy 1-5.
Realizacja Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka celem programu jest
ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka zakresie
profilaktyki pierwotnej nowotworów: klasy 7-8
Higiena snu i wypoczynku
Higiena wzroku
Higiena narządu ruchu
–działania profilaktyczne: zajęcia i rozmowy tematyczne, ćwiczenia śródlekcyjne,
aktywizowanie uczniów, dbanie o prawidłową postawę ciała uczniów podczas
prowadzonych zajęć oraz materiały edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów i
rodziców – klasy 1-8.
Fluoryzacja – zapobieganie próchnicy
( uczniowie klas 1-6).
Działania profilaktyczne – zaburzenia odżywiania: nadwaga, niedowaga,
niedobór wzrostu-pomiary wagi i wzrostu, obliczenia BMI, konsultacje dla
rodziców w razie potrzeby
Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą – zajęcia: klasy 4-8
nt. HIGIENY WIEKU DOJRZEWANIA.
ANOREKSJA I BULIMIA – co to znaczy nadwaga i niedowaga? - zajęcia: klasy
7-8.
ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA zajęcia: klasy 4-8.
Zdrowe odżywianie – tematyka w ramach zajęć wychowawczych, edukacyjnych i
realizacji programów profilaktycznych – klasy 1-8.

10.

Propagowanie zdrowego trybu życia- rozmowy profilaktyczno-edukacyjne,
wycieczki, zajęcia terenowe, wyjazdy na basen i inne formy aktywności
( materiały multimedialne - prezentacje, plakaty itp.) .

11.

„Jedz zdrowo, żyj na sportowo''- zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego. Świetlicowa książka kucharska.
,,Dbam o zdrowie”- świetlicowy konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

12.

Realizacja programu MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI dla uczennic klas 6.

13.

Profilaktyka nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży: kontrolne pomiary
ciśnienia tętniczego uczniów klas 1, 3, 5, 7.

14.

PORADNIA ZDROWIA UCZNIA- ZDROWY STYL ŻYCIA: propagowanie
zdrowego trybu życia – prawidłowa postawa ciała, higiena wzroku, zdrowe
odżywianie, higiena słuchu, higiena osobista, aktywność fizyczna, higiena
zdrowia psychicznego.

15.

Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i
jego uwarunkowań- kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw,
zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne , rozwijanie
umiejętności uczniów dotyczących radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu – zajęcia wychowawcze, rozmowy, materiały
profilaktyczne, udział w projektach społecznych.
Jak dbać o zdrowie psychiczne ? spotkanie z psychologiem klasy 4-8.
Działalność Szkolnego Koła PCK – klasy 4-8.

16.
17.

Udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób
zakaźnych” – klasy 1-8. Celem akcji jest edukacja zdrowotna – uświadimienie

odpowiedzialny

termin

wychowawcy, nauczyciele,
n- le wf, pedagog,
pielęgniarka szkolna

09/202206/2023

psycholog
wychowawcy
pedagog, nauczyciel
biologii

09/202206/2023
09/202204/2023

wychowawcy,wychowawcy
świetlicy,pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny, pielęgniarka
n-le wf

09/202206/2023

pielęgniarka szkolna

co 6 tygodni
10/202206/2023
09/202206/2023

pielęgniarka szkolna,
nauczyciele wych.
fizycznego
nauczyciel WDŻ,
pielęgniarka szkolna
nauczyciel WDŻ
nauczyciel WDŻ
wychowawcy, nauczyciele,
pedagog, pielęgniarka
wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele,
pedagog
wychowawcy świetlicy

09/202206/2023
09/202206/2023
09/202206/2023

09/202206/2023

04/2023
04/2023

program zewnętrzny
koordynator: pielęgniarka
szkolna
pielęgniarka szkolna

do ustalenia
z
prelegentem
09/202206/2023

pielęgniarka szkolna,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny,
wychowawcy, nauczyciel
WDŻ, opiekun Koła PCK
wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele, pedagog,
pielęgniarka szkolna

09/202206/2023

09/202206/2023

psycholog
opiekun Koła PCK – p. A.
Olek
wychowawcy,wychowawcy
świetlicy, pielęgniarka,

09/202206/2023
09-10.2022

18.

konieczności dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejetności
niezbędnych do jego ochrony.
Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk Święto ustanowione przez ONZ -15
października.
Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania
chorobom, w tym COVID 19. W ramach akcji edukacyjnej - szerzenie wiedzy
w zakresie znaczenia higieny rąk w profilaktyce zakażeń – klasy 1-8.

pedagog, psycholog
wychowawcy,wychowawcy
świetlicy, opiekun Koła
PCK, pedagog,

10/2022

19.

Udział w konkursach tematycznych organizowanych przez Państową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kaliszu, również w ramach realizowanych
programów profilaktycznych.

pedagog, wychowawcy

terminy
ustalane
przez
organizatora

20.

Udział w akcjach prozdrowotnych :
Krajowy program ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
- Światowy Dzień bez tytoniu – 31 maja, Światowy Dzień rzucania palenia – 19
listopada; Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobieganie Zakażeniom HIV Światowy Dzień AIDS -1 grudnia; Kwiecień- Miesiąc Zdrowia – Światowy Dzień
Zdrowia – 7 kwietnia.
Światowy Dzień Walki z Depresją” ( 23 lutego),
Realizacja projektu edukacyjnego- „Mały klaszcz-duży problem”. Organizator PSSE w Kaliszu- klasy 1-8.

wychowawcy,
wychowawcy świetlicy
pedagog, piekęgniarka,
opiekun Koła PCK,
nauczyciel WDŻ

09/20226/2023

21.

psycholog
pedagog,
wychowawcy,
opiekun Koła PCK

05-06/2023

IV. Obszar: Profilaktyka uzależnień
Lp.
1.

działania
Realizacja Programu edukacji antynikotynowej NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – klasy 1.

2.

Realizacja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” – edukacja antynikotynowa
– klasy 4
Podejmowanie tematu uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, środków zastępczych, substancji psychotropowych, Internetu w
ramach zajęć wychowawczych, rozmów profilaktycznych, sesji plakatowych itp. klasy 4-8.
Uczestniczenie uczniów w akcjach o charakterze profilaktycznym
organizowanych w szkole, projektach zewnętrznych.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

JAK USTRZEC SIĘ PRZED UZALEŻNIENIEM OD KOMPUTERA, GIER
KOMPUTEROWYCH, TELEFONU KOMURKOWEGO itp.? ( gry komputerowe,
Internet, fora i portale społecznościowe itp.) działania wychowawcze, zajęcia,
ulotki, materiały multimedialne itp.
Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców: Uświadomienie rodzicom
koniczności ustalenia z dziećmi zasad korzystania z komputera (ilość godzin
spędzanych przed monitorem, portale, strony, z których mogą korzystać) oraz oraz
uświadomienie konieczności stosowania kontroli rodzicielskiej w celu ochrony
dziecka przed niepożądanymi skutkami niewłaściwego korzystania z internetu.
UTRATA WOLNOŚCI -uzależnienia chemiczne ( alkohol, narkotyki, dopalacze,
papierosy, środki zastępcze, substancje psychotropowe, nowe substancje
psychoaktywne) zajęcia dla klas 8 (WDŻ), klasy 6-8, ulotki, materiały
profilaktyczne.
Zajęcia profilaktyczne z udziałem przedstawicieli policji, sądu i służby zdrowia nt.
„Prawne, medyczne oraz przestępcze aspekty zażywania substancji
psychoaktywnych wśród nieletnich i konsekwencji podejmowanych zachowan
ryzykownych oraz cyberprzemocy” klasy 7-8.
zajęcia profilaktycznne nt. Szkodliwości substancji psychoaktywnych. - klasy
4-6.
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z psychologiem UZALEŻNIENIA
BEHAWIORALNE I CYBERPRZEMOC m. in. hejt – klasy 6.
W/w tematyka cyberprzemocy podejmowana na zajęciach wychowawczych,
rozmowach profilaktycznych z uczniami w klasach 1-8.
Uzależnienia behawioralne – fonoholizm, zakupoholizm, gry hazardowe itp.zajęcia edukacyjno-profilaktyczne: klasy 7 – 8.
Ulotki, materiały profilaktyczne, rozmowy profilaktyczne.
Warsztaty z pedagogiem PPP- Uzależnienia behawioralne (m. in. telefony
komórkowe, gry komputerowe, Internet, media społecznościowe itp.) – klasy 5.

odpowiedzialny

Termin

koordynator: pedagog
wychowawcy, pielęgniarka
szkolna
wychowawcy,
pedagog,pielęgniarka
wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog, psycholog

09/202206/2023

wychowawcy, pedagog,
nauczyciele

09/202206/2023

wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog, psycholog

09/202206/2023

wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog

09/202206/2023

nauczyciel WDŻ,
wychowawcy,
pedagog, psycholog

09/202206/2023

koordynator: pedagog

termin do
ustalenia

09/202206/2023
09/202206/2023

wychowawcy

09/202206/2023

psycholog

09/202206/2023

wychowawcy, pedagog
psycholog,
nauczyciel WDŻ

09/202206/2023

pedagog
p. P. Pasternak

termin do
ustalenia

12.

13.

14.

15.

Udział w programie „Życie w Sieci. Jest tuż obok” – klasy 5-7. Org. Straż
Miejska. Celem jest uswiadomienie zagrożeń i korzyści płynących z dostępności
nowych technologii.
Dezinformacja w Internecie. Weryfikacja treści zamieszczanych w Sieci –
tematyka poruszana podczas rozmów profilaktycznych z uczniami, zajęć
wychowawczych i spotkań dla rodziców( rozwijanie kompetencji
wychowawczych i odpowiedzialności rodzicielskiej).
Działania projektowe w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości – prezentacja filmów
profilaktyczno-edukacyjnych „Otwórz się na pomoc” nt uzależnienia od internetu
oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – klasy 6-8.
Zagrożenia współczesnego świata
(narkotyki, dopalacze, alkohol, zagrożenia internetowe, papierosy, środki
zastępcze, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne ) –
spotkanie z przedstawicielem KMP dla uczniów klas 5-6.
NARKOTYKI , DOPALACZE – REALNE ZAGROŻENIA – spotkanie z
przedstawicielem KMP dla rodziców uczniów klas 6, 7 i 8- m. in. uświadomienie
rodzicom realnych zagrożeń wynikających z braku posiadanej wiedzy na
temat tego z kim i w jakich miejscach ich dzieci spędzają wolny czas.

koordynator: pedagog

09-10/2022

wychowawcy, psycholog,
pedagog
wychowawcy

09-10/2022

pedagog, przedstawiciel
KMP

termin do
uzgodnienia

pedagog,
policjant dzielnicowy

termin do
uzgodnienia

V. Obszar: Wzmacnianie motywacji uczniów do własnego rozwoju
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

działania
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO.
Należy wskazać uczniom alternatywne, aktywne formy spędzania wolnego
czasu tak, by zminimalizować czas używania telefonu komórkowego oraz ten,
który uczniowie przeznaczają na korzystanie z Internetu.
Działania wychowawcze skierowane na: Uświadomienie mocnych i słabych
stron ucznia,– klasy 1-8.
Należy chwalić uczniów nawet za drobne osiągnięcia i sukcesy.
1. Organizowanie przez wychowawców świetlicy zajęć i konkursów tematycznych
związanych z zainteresowaniami wychowanków.
2. ,,Czytanie na dywanie''- cotygodniowe zajęcia promujące czytelnictwo –
wspólne czytanie, opowiadanie i interpretacja utworów literackich.
3. ,,Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”- zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
4. ,,Zabawy z językiem niemieckim” zajęcia dla klas 2-3 w ramach zajęć
świetlicowych.
5. ,,Rozwijamy nasze talenty”- zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
6. ,,Moja ulubiona kolęda”- szkolny konkurs kolęd i pastorałek dla uczniów klas
1-3.
7. ,,Kim będę w przyszłości?”- zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,– koła zainteresowań,
konkursy, akcje charytatywne itp.
Przeprowadzenie diagnozy zainteresowań uczniów – klasy 1-8.
Działania wychowawcze skierowane na :Rozwijanie poczucia własnej wartości i
pewności siebie – klasy 1-8.
Wyjaśnianie uczniom celowości prowadzonych działań wychowawczych,
właściwych zachowań społecznych (omawianie ich przydatności w różnych
sytuacjach życiowych, szukanie wspólnie z uczniami zastosowania wiedzy w
praktyce).
Zajęcia wychowawcze „Uwierz w siebie” – klasy 5-6.
„Jak uczyć się skutecznie?” - zajęcia, wskazówki indywidualne, materiały
pomocnicze itp. – klasy 1-3, klasy 4-8.
Diagnoza stylu uczenia się – klasy 4.

odpowiedzialny

Termin

wychowawcy,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny

09/202206/2023

wychowawcy
nauczyciele, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny

09/202206/2023

09/2022 06/2023
09-10/2022
10/2022 –
06/2023
05/2023
12/2022
05/2023
wychowawcy
nauczyciele, pedagog

09/202206/2023

wychowawcy
wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele, psycholog,
pedagog, pedagog specjalny

09/2022
09/202206/2023

pedagog
wychowawcy, nauczyciele,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny

09/202206/2023

p. J. Cierzan-Urbaniak
wychowawcy, nauczyciele,
pedagog, pedagog specjalny

09/2022
09/202206/2023

7.

Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki i docenianie ich wysiłku –
rozmowy motywujące, stosowanie wzmocnień pozytywnych.

8.

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (wsparcie w
związku z przejściem na kolejny etap edukacyjny) z pedagogiem PPP - klasy 4.

p. P. Pasternak

termin do
ustalenia

W/w tematyka poruszana będzie na zajęciach wychowawczych.

wychowawcy

09/202206.2023
04/2023

9.

Organizacja VIII SZKOLNEGO FESTIWALU TALENTÓW pt. ŚPIEWAMY I

pedagog, psycholog,

GRAMY DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II - klasy 1-8.

p. K. Zakrzewska

10.

WARSZTATY KREATYWNOŚCI – klasy 4.

pedagog

11.

Rozwijanie wśród uczniów czytelnictwa.

wychowawcy,nauczyciele,

12.
13.

Szkolny konkurs biblioteczny: ,,Na najlepszego czytelnika/ czytelniczkę w
klasach 1-3, 4-8”.
Szkolny konkurs biblioteczny: ,,Najwięcej czytająca klasa”.
Świąteczna akcja biblioteczna (kontynuacja innowacji),,I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”.
Zajęcia wychowawcze: „KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA”- klasy 4.
Działania wychowawcze w tym zakresie klasy 1-8.
Spotkanie dla rodziców z psychologiem ROZWIJANIE KOMPETENCJI
WYCHOWAWCZYCH – klasy 1-3.
Tematyka poruszana będzie na spotkaniach dla rodziców, materiały zamieszczane
na stronie internetowej szkoły.

09/202206/2023
09/202206/2023

nauczyciel bibliotekarz,

12/2022
pedagog
wychowawcy, nauczyciele,
pedagog, psycholog
psycholog

09/202206/2023
termin do
uzgodnienia

pedagog

VI. Obszar: Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

działania
Spotkanie dla rodziców uczniów klas 4 z psychologiem z PPP nt.
JAK POMÓC DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEJŚCIA NA
KOLEJNY ETAP EDUKACYJNY?
Spotkanie dla rodziców uczniów klas 1 z psychologiem z PPP nt. MOJE
DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY.
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z psychologiem nt. STRES W SZKOLE,
TECHNIKI UCZENIA SIĘ – klasy 8.
Zajęcia wychowawcze:
Czym jest stres i jak go unikać ? – klasy 4-8.
Działania profilaktyczne dotyczące zaburzeń nastroju i zachowań
autodestrukcyjnych. Ochrona i wspieranie kondycji psychicznej uczniów –
tematyka rozmów wychowawczych, warsztatów i innych działań edukacyjnoprofilaktycznych.
Przeciwdziałanie odległym
następstwom izolacji uczniów związanej z
pandemią. Wsparcie psychologiczne uczniów.
Zajęcia w oparciu o materiały do programu „Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej” - programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia.

6.

7.

Działania wspierające uczniów niepełnosprawnych, znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, uczniów z problemami w nauce i
zachowaniu oraz uczniów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie,
uczniów nowoprzyjętych, innych narodowości, uczniów szczególnie
uzdolnionych – integracja uczniów, wsparcie psychologiczne, pomoc w
wyrównywaniu braków edukacyjnych, dostosowanie metod i form pracy do
możliwości uczniów, rozmowy wspierające, kierowanie po określony rodzaj
pomocy, monitorowanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów.
Warsztaty z pedagogiem PPP – Jak radzić sobie ze stresem? – klasy 7

8.

Działania wychowawcze w zakresie tematyki: MOJA WARTOŚĆ WŁASNA I
WARTOŚĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA -kształtowanie pozytywnej samooceny
uczniów, uczenie się pozytywnej oceny innych ludzi.

9.

Działania wychowawcze w zakresie problematyki „konfliktów”. Należy uczyć
uczniów – Jak efektywnie rozwiązywać konflikty?
Jak reagować na przemoc i agresję wobec nas i innych. Jak zachować się w
sytuacji bycia świadkiem sytuacji konfliktowej czy przemocowej.
Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy osób dorosłych w sytuacjach dla
nich trudnych.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? – rozmowy z uczniami,
ekspozycja wykazu instytucji wspierających dziecko i rodzinę
(Telefon Zaufania, Niebieska Linia itp.)
ASERTYWNOŚĆ – modelowanie zachowań asertywnych, kształtowanie postawy
uczniów.

10.

odpowiedzialny

Termin

psycholog

26.09.2022

psycholog

26.09.2022

psycholog

09/202206/2023

wychowawcy, pedagog
wychowawcy, nauczyciele
psycholog, pedagog,
pedagog specjalny

09/202206/2023

wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele,psycholog

09/202206/2023

pedagog, przeszkoleni
nauczyciele
wychowawcy, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny, wychowawcy
świetlicy, nauczyciele

p. P. Pasternak
wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny
wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny

wychowawcy, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
pedagog, psycholog,
pedagog specjalny

wg potrzeb

termin do
ustalenia
09/202206/2023

09/202206/2023

04-05/2023

VII. Obszar: Rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na terenie szkoły
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

działania
Dokładne zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi., procedurami
obowiązującymi w szkole.
Aktywne pełnienie dyżurów śródlekcyjnych poprzez m. in. monitorowanie
miejsc szczególnie zagrożonych. Objęcie szczególnym nadzorem toalet
uczniowskich pod kątem występowania ataków wandalizmu, niszczenia
mienia, nadużyć dotyczących używania telefonów komórkowych oraz palenia
papierosow, e-papierosow i zażywania narkotyków.Diagnozowanie zagrożeń
zgłaszanych przez uczniów.
Wprowadzanie różnorodnych metod diagnozowania zagrożeń wśród
uczniów i postępowanie zgodnie z procedurami wewnątrzszkolnymi,
formułowanie i wdrażanie wniosków z przeprowadzonej diagnozy.
Wykazywanie pełnego zainteresowania problemami zgłaszanymi przez
uczniów –prowadzenie rozmów diagnozujących, omawianie indywidualnie
trudności, problemów. Wspólnie z uczniami szukanie konstruktywnych
rozwiązań.
Diagnozowanie
środowiska
szkolnego
poprzez
wykorzystywanie
różnorodnych form przeprowadzania badań m. in. obserwacja, wywiad, analiza
dokumentow itp. dotyczące m. in.bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.

odpowiedzialny

termin

wychowawcy

09/2022

nauczyciele dyżurujący,
wychowawcy, pedagog,
psycholog

09/202206/2023

wychowawcy, nauczyciele
pedagog, psycholog

09/202206/2023

wychowawcy, psycholog,
pedagog, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy,
pedagog specjalny

09/202206/2023

wychowawcy, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny, nauczyciele,
wychowawcy świetlicy

09/202206/2023

VIII. Obszar: Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego
Lp.
1.

2.

działania
Przedstawienie zasad i reguł współżycia społecznego w klasie i szkole
- prawa i obowiązki ucznia, zasady dobrego wychowania itp. (w ramach zajęć
wychowawczych).
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych- udział w akcjach
charytatywnych, pomoc koleżeńska, upowszechnianie idei wolontariatu itp.

3.

Udział społeczności szkolnej w akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA”.

4.

1. ,, Prawdziwy przyjaciel to skarb''- zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
2. ,, Kultura na co dzień i od święta” zajęcia dla wychowanków świetlicy
organizowane w ramach tygodnia tematycznego.
Działania wychowawcze w zakresie: Budowania relacji rówieśniczych – Jak
być dobrą koleżanką, dobrym kolegą? klasy 1-8

5.

6.
7.
8.

9.

Zajęcia wychowawcze SAVOIR –VIVRE w pigułce – w ramach pomocy w
przygotowaniu do SZKOLNEGO KONKURSU „SAVOIR VIVRE”- klasy 3-8.
Organizacja IX SZKOLNEGO KONKURSU „SAVOIR VIVRE” klasy 3, klasy
4-8.
Integrowanie społeczności szkolnej –szczególne wdrożenie działań
integrujących społeczność klasową – w ramach budowania dobrych relacji,
odbudowywania relacji rówiesniczych, niwelowania negatywnych skutków
izolacji, wspiarcia psychologicznego. Organizowanie wycieczek, wyjść
klasowych, świąt okolicznościowych, organizowanie pomocy koleżeńskiej,
wspólnych inicjatyw.
Objęcie szczególną pomocą uczniów z rodzin innych narodowości, w tym
uchodźców z Ukrainy ze względu na trudności komunikacyjne,
traumatycze przeżycia związane z wojną.
Działalność KLUBU MŁODEGO WOLONTARIUSZA – klasy 4-8.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt

10.

Organizacja IGRZYSK OLIMPIJSKICH W CZTERNASTCE – w ramach
obchodów Dnia Dziecka.

odpowiedzialny

termin

wychowawcy

09/202206/2023

wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog,
opiekunowie SU
p. A. Olek

09/202206/2023

wychowawcy świetlicy

03/04/2023

09.2022

04/2023
wychowawcy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny
wychowawcy

04-05/2023

pedagog

05-06./2023

wychowawcy,
nauczyciele, psycholog,
pedagog, pedagog
specjalny

09/202206/2023

pedagog

09/2022 –
06/2023

pedagog, SU, Koło PCK,
wychowawcy świetlicy
koordynator,
wychowawcy,

09/202206/2023

06/2023

IX. Obszar: Budowanie świadomości i przynależności narodowej oraz wychowanie do wartości
Lp.
1.

działania
Uświadamianie uczniom istoty przynależności do narodu : np. Kim jest

odpowiedzialny

termin

wychowawcy

09/2022-

2.
3.

4.

5.

współczesny patriota? symbole narodowe, Polska naszą Ojczyzną, miejsce
Polski w Europie- w Unii Europejskiej ( zajęcia wychowawcze, debata klasowa,
plakaty, tematyczne prezentacje multimedialne itp.).
WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA – działania wychowawcze, zajęcia,
indywidualne rozmowy wychowawcze, itp.
Kształtowanie postawy patriotycznej, obywatelskiej oraz kultywowanie
przywiązania do tradycji naszego regionu wśród uczniów–apele,gazetki
okolicznościowe,
prezentacje
multimedialneŚwięto
Odzyskania
Niepodległości, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, udział Pocztu
Sztandarowego w miejskich obchodach uroczystości, udział i organizowanie
konkursów, wycieczek, wyjść tematycznych, udział w projektach
edukacyjnych, wolontariat itd.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Razem przez świat” –
którego celem jest wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą,
miastem, ojczystym krajem, kontynentem. Kształtowanie własnej tożsamości.
1. ,,Nasza ojczyzna'' zajęcia dla wychowanków świetlicy organizowane w
ramach tygodnia tematycznego.
2. ,,Moja babcia, mój dziadek”- szkolny konkurs recytatorski dla klas 1-3.
3. ,,Święta majowe'' zajęcia dla wychowanków świetlicy organizowane w
ramach tygodnia tematycznego.
4. „Moja rodzina” – szkolny konkurs plastyczny dla klas 1-3.

06/2023

wychowawcy, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny
wychowawcy,
wychowawcy świetlicy,
nauczyciele, pedagog,
psycholog, pedagog
specjalny

09/202206/2023

koordynator świetlicy p.
M. Lewandowska,
współpraca p. J. Cierzan,
wychowawcy świetlicy
wychowawcy świetlicy

09/202206/2023

09/202206/2023

01/2023
01/2023
04/2023
05/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizuje projekty oraz innowacje :
Ogólnopolski Program Edukacyjny UNICEF - koordynator: p. M. Kowalska, p.M. Matlak.
Ogólnopolski Projekt „Szkoła Odkrywców Talentów” - koordynator: p. M. Matlak, p. M. Kowalska.
Innowacja logopedyczna- realizator p. A. Mazurek.
Program Terapii Pedagogicznej „Słyszę, piszę, czytam i rozumiem”- klasy 1-3 realizator p. J. Cierzan
–Urbaniak.
W związku z tym działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z Programu WychowawczoProfilaktycznego szkoły realizowane będą również w ramach tych inicjatyw.

Przygotowanie:
pedagog szkolny -Izabela Korycka

