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Harmonogram działań  

wychowawczo-profilaktycznych 

w roku szkolnym 2021/2022 



Miesiąc 

realizacji 

Podjęte działania Osoby odpowiedzialne 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Działania związane z pandemią 

COVID 19 – Diagnoza stanu zdrowia 

dziecka( ankieta). 

2.Akcja promująca szczepienie wśród 

dzieci powyżej 12 roku życia oraz 

wśród dorosłych, nauczycieli i innych 

pracowników niepadagogicznych. 

3. Przeprowadzenie na godzinach 

wychowawczych pogadanek na temat 

szczepień. 

4.Przekazanie przez wychowawców 

rodzicom informacji związanych  z 

akcją szczepień na terenie szkoły. 

5.Zebranie deklaracji rodziców i 

umożliwienie przeprowadzenia 

szczepień na terenie szkoły. 

6.Gazetki promujące szczepienia. 

7.Działania związane z profilaktyką 

wszawicy w szkole. 

8. Sprzątanie świata – gazetka, 

sprzątanie szkoły i okolicy 

9.Narodowe Czytanie „Moralność pani 

Dulskiej” G. Zapolska 

10.Europejski Tydzień Sportu. 

11.Pogadanki na lekcjach do 

dyspozycji wychowawcy 

związane z promocją zdrowia. 

12.Realizacja programu: 

„ Szklanka mleka”, „Warzywa î 

owoce w szkole”,  

13. Zapoznanie uczniów z sygnałami 

alarmowymi, drogami ewakuacji oraz 

przepisami BHP (próbna ewakuacja). 

14.Tydzień wychowania- ,,W blasku 

ojcostwa” 

wychowawcy klas, nauczyciele, 

pracownicy obsługi  

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas. 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas. 

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas. 

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas. 

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas. 

wychowawcy klas, dyrektor szkoły. 

 

wychowawcy klas, R.Łamasz, 

A.Stochła 

W.Szczęsna, J. Wołyniec,  

A. Marekwica 

Nauczyciele w-f 

Wychowawcy klas, dyrektor szkoły. 

wg. planów pracy wychowawców 

klas. 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy 

klas,pedagog 



-Konkurs plastyczny – klasy I-III, 

-Konkurs literacki – klasy IV-VIII, 

-,,Ojciec w literaturze’’-czytanie 

fragmentów przedstawiających postać 

ojca, 

-,, Spacer z moim tatą’’, 

- Wspólne grillowanie w strefie 

rekreacyjnej szkoły, 

-,,Wycieczka z mamą”-spacer do 

Arboretum. 

15.  Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. 

16..Dodatkowe zjęcia wspomagające 

nauczanie dla uczniów klas 

 ,,V’’-,,VIII’’ (język polski, 

matematyka, języki obce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz 

 

 

Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. 

 

Październik 1.Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

2.Dzień Edukacji Narodowej - gazetka 

 

3.Dzień Papieski. 

 

4.Zachęcanie  uczniów do prawidłowego 

odżywiania-pogadanki na godzinach 

wychowawczych.  

5. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia — 

lekarz- pediatra , pielęgniarka. 

6.Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i agresją – pogadanki 

na godzinach wychowawczych. 

7.  Zapoznanie uczniów z 

procedurami reagowania w 

konkretnych sytuacjach zagrożenia 

 ( przeciwpożarowe, zagrożenia 

atakiem terrorystycznym ) oraz inne. 

A.Marekwica, R.Wojdylak 

M. Szpiech J.Szczęsna, H.Kamińska, 

W. Szczęsna 

Samorząd Uczniowski, siostra, 

dyrektor szkoły, SK Caritas 

wg. planów pracy wychowawców 

klas. 

 

Cały rok szkolny 

wg. planów pracy wychowawców 

klas. 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas,pedagog 

 

 

 

 



8. Przeprowadzenie kampanii wyborczej, 

debaty  

i wyborów do władz samorządu 

szkolnego. 

9. Pogadanki na godzinach 

wychowawczych na temat  

szkodliwego działania używek, 

narkotyków, również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

10. Działalność  Szkolnego  Koła  

Caritas  

Wychowawcy klas, SU,  

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

członkowie SK  

Caritas. 

 

 

Listopad 1.Święto Niepodległości – gazetka , 

akademia. 

2..Podejmowanie działań mających na 

celu przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa: 

pogadanki na godzinach 

wychowawczych, spotkanie z 

funkcjonariuszem policji i strażakiem. 

(on – line) 

3. Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem i agresją – pogadanki 

na godzinach wychowawczych. 

5. Uświadomienie zagrożeń 

wynikających  

z korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych 

(fonoholizm –uzależnienie od 

telefonu komórkowego,  

– Dzień Bezpiecznego Internetu). 

6. Rok K.K Baczyńskiego – 

zorganizowanie wyjazdu do teatru,  

filharmonii, muzeum. 

7.Realizacja  zajęć związanych z 

J.Majka, B.Semków 

 

 

Wychowawcy klas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas  

 

 

Wychowawcy klas  

 

 

 

wychowawcy klas,pedagog 

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 

 Pedagog szkolny, wychowawca 

 



agresją słowną i kulturą słowa w 

sieci, eliminowanie zachowań 

wulgarnych. – kl.VIII 

8. Apel z okazji Wszystkich 

Swiętych. 

 

 

 

 

Renata Wojdylak 

Grudzień 

 

1.Międzynarodowy Dzień Walki z 

AIDS – gazetka 

2.Mikołajki szkolne. 

3.Jasełka - przedstawienie 

R.Wojdylak, R.Łamasz,  

 

Wychowawcy klas, opiekun SU 

 

A.Stochła, A.Marekwica, R. 

Wojdylak, W. Szczęsna,  

R. Łamasz 

Styczeń 1. Dzień Babci i Dziadka  

2. Konkurs „List do anioła stróża” 

M, Szpiech J.Szczęsna, H.Kamińska, 

W. Szczęsna  

R. Wojdylak,  R. Łamasz, 

Luty 1. Walentynki 

3.  Bezpieczne ferie - Spotkanie z 

funkcjonariuszami Policji 

Opiekun SU 

 

Wychowawcy klas 

Marzec 1.Dzień Żołnierzy Wyklętych 

2.Spotkanie z panem Józefem 

Zubikiem –prelekcja na temat historii 

regionu i szkoły. 

3. Liczba PI 

Jolanta Majka 

Jolanta Majka 

 

 

A. Marekwica, R. Wojdylak 

Kwiecień 1.Święto Konstytucji 3-Maja. 

2.Gminny Konkurs Ortograficzny. 

B.Semków,J.Wołyniec,J.Majka 

J.Szczęsna,W. Szczęsna,  

H.Kamińska, M, Szpiech 

Maj  1.Dzień Bez Papierosa. 

2.Dzień Matki – przedstawienie. 

3.Piknik ekologiczny w ramach 

Tygodnia ekologii. 

 

R. Łamasz, R, Wojdylak  

Nuaczyciele klas 1 – 3, wychowawcy 

klas 

dyrektor szkoły, wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Czerwiec 1.Dzień Dziecka. 

2.,, Poznaj Polskę” – wycieczka 

edukacyjna. 

2.Cała Polska Czyta Dzieciom. 

3.Gminny Konkurs Piosenki 

4. Pożegnanie absolwentów klasy VIII 

Wychowawcy klas ,nauczyciele 

Wychowawcy klas ,nauczyciele 

 

R.Łamasz, A.Stochła 

B.Semków 

B. Semków 



5. Zakończenie roku szkolnego 

2021/2022 

SU, dyrektor szkoły 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny może być aneksowany w czasie roku 

szkolnego w zależności od potrzeb. 

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia założenia polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

Działania związane z doradztwem zawodowym są realizowane według 

Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa  

Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. 

W czasie gdy wprowadzone będzie nauczanie zdalne zajęcia z zakresu 

cyberprzemocy, uzależnień oraz bezpiecznego 

 korzystania z Internetu będą realizowane on-line.  

Przez cały rok szkolny będzie realizowany program ,,Trzymaj formę” – 

zgodnie z harmonogramem działań danego programu. 

 

 


