
 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNYCH 

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU 

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 
 
 



CELE OPERACYJNE 

 
ZADANIA TERMIN REA-

LIZACJI 

OSOBA ODPOWIE-

DZIALNA 

SPOSÓB EWALUACJI 

(określenie narzędzi) 

I. Nasza szkoła zapewnia 

uczniom płynne przejście 

z nauczania przedszkolne-

go do wczesnoszkolnego 

poprzez zapewnienie cią-

głości procesu edukacyj-

nego oraz integrację i ko-

relację treści we wszyst-

kich przedmiotach. 
 

 

1.Dostosowanie metod , form 

i środków dydaktycznych do możliwości 

ucznia 6-7 letniego. 

 

Cały rok Nauczyciele, rodzice 

Dyrektor 

Analiza zachowań dzieci 

6- 7 letnich, sprawdzian 

wewnętrzny po klasie trze-

ciej 

 

2.Dostosowanie treści nauczania do moż-

liwości indywidualnych ucznia. 

 

Cały rok Pedagog 

Nauczyciele 

 

Ankiety 

 

3.Obserwacja i pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla ucznia. 

 

Cały rok Pedagog nauczyciele Ankiety 

 

4. Zaplanowanie pracy świetlicy szkol-

nej dla dzieci klas 1-3 

Cały rok Dyrektor i nauczyciele 

świetlicy 
 

II. 

 Nasza szkoła zapewnia 

uczniom możliwość inte-

gralnego rozwoju wszyst-

kich sfer osobowości 

1.Udział uczniów w przedsięwzięciach 

na rzecz środowiska 

IX -VI Nauczyciele 

Rodzice 

Wychowawcy 

 

Wywiad z ekspertem 

 

Udział w sesjach 

 

2.Realizacja programów profilaktycz-

nych. 

- „Tak czy nie”, „ Zachowaj trzeźwy 

umysł” 

-„Znajdź właściwe rozwiązanie” 

-„Jestem Ok” 

„ Warzywa i owoce w szkole” 

   - Spotkania z osobami zajmującymi się 

uzależnieniami. 

 

Wg założeń n-li 

 

A.Radłowska  

Wychowawcy klas  

I-VIII 

 

Analiza zachowań (ankie-

ty) 

 

Sprawdzanie efektów 

powierzonych zadań 

 

3.Akcja „5x dziennie warzywa XI 2019 U.Baron- Gocha Plakaty 



 i owoce” 

 

i wychowawcy klas 

K. Perniok, 

 A. Marciniak 

konkurs 

4.Wywiązujemy się z powierzonych  

zadań 

 

Cały rok wychowawcy sprawozdania 

5.Program edukacyjny „Trzymaj formę” Cały rok Nauczyciele wychowa-

nia fizycznego 

sprawozdania 

6. Pasowanie na świetliczaka 

 

X nauczyciele świetlicy  

7.Europejski Tydzień Świadomości Dys-

leksji 
X A.Lignarska  

K.Perniok 

J.Szczepańska 

spotkania dla rodziców 

 

8.Świetlicowy festiwal piosenki 

 
XI nauczyciele świetlicy konkurs 

9.Cała Polska czyta dzieciom 

 

XI nauczyciele świetlicy  

10.Kiermasz bożonarodzeniowy 

 

XII nauczyciele świetlicy  

11. Dzień pluszowego misia III nauczyciele świetlicy i 

edukacji wczesnoszkol-

nej 

 

12. Kiermasz wielkanocny 

 
III nauczyciele świetlicy   

13.Pierwszy dzień wiosny III nauczyciele świetlicy i 

samorząd uczniowski 

Wykonanie marzanny 

14.Konkurs na najlepszego ratownika 

 

V K. Perniok  

15.Międzyszkolny konkurs plastyczny V nauczyciele świetlicy i 

plastyki 
 



16.Akcja „ Piątka biega” 

 
V Nauczyciele wychowa-

nia fizycznego 

 

 

17. Festyn rodzinny 

 
VI Wychowawcy i rodzice  

III. 

Nasza szkoła jest otwarta 

na oferty rodziców 

1. Współpraca z rodzicami przy współ-

tworzeniu warsztatu pracy uczniów: 

- zagospodarowanie klasopracowni 

  świetlicy, biblioteki 

- pomoc w wykonaniu pomocy  

  dydaktycznych 

 

IX-VI,  

wg potrzeb 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

Obserwacje przygotowa-

nych imprez  

 

2. Współpraca w przygotowaniu imprez 

szkolnych i klasowych oraz wycie-

czek: 

- pomoc w organizacji i przebiegu  

  imprez i wycieczek 

- pomoc w przygotowaniu  

  rekwizytów i dekoracji 

- pomoc w organizacji i przebiegu 

  festynu rodzinno – sportowego 

 

wg potrzeb 

 

Wychowawcy Udział w imprezach 

 

3. Indywidualne i zbiorowe kontakty  

z rodzicami: 

- konsultacje 

- wywiadówki 

- prelekcje dla rodziców 

- zajęcia otwarte dla rodziców 

 

wg  

harmonogramu 

 

Nauczyciele i rodzice Rozmowy  

z rodzicami 

 

Analiza dokumentów 

Udział w zajęciach 

 

4. Zadania opiekuńcze szkoły i świetlicy  

 

 

wg potrzeb 

 

Nauczyciele świetlicy  



2.   Indywidualizacja procesu nauczania Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie  

 

3.Mamy motywację do nauki. 

 

Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie  

 

Zajęcia, gry terenowe, 

 

4. „ Nowoczesna edukacja w gminie 

Kluczbork” 

Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie  

 

 

5.Miodowa Kraina”- kontynuacja inno-

wacji w opiece nad skalnikiem roślin 

miododajnych 

X 2019/ 

X 2020 

nauczyciele i uczniowie, 

A. Radłowska 

A. Marciniak 

 

Ekspozycja prac, przed-

stawienia, tworzenie 

ogródka skalnego przy 

szkole, sadzenie drzew, 

przeprowadzanie zajęć 

według scenariuszy, za-

kładka na stronie interne-

towej szkoły, fotoreporta-

że, albumy 

 

6..Spotkania ze sztuką- innowacją 

 

 

Cały rok A.Dreksler 

M. Pajor 

Ankieta, rozmowa z ro-

dziacami. 

7.Spotykamy się ze specjalistami. Cały rok Pedagog Szkolny 

Pielęgniarka, inspektor 

do spraw nieletnich, z 

pedagogami z PPP z 

Kluczborka 

 

Obserwacje warsztaty, 

pogadanki  

 

8.Program profilaktyczny „Zachowaj 

trzeźwy umysł” 

 

Cały rok Pedagog szkolny  

Psycholog 

 

Konkursy plastyczne, 

literackie i sportowe. 

 

8.Prawidłowo się odżywiamy. 

 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele 

Nauczyciele 

Prace dzieci 

Obserwacja 



Policjanci 

 

 

9.Potrafimy bezpiecznie zachować się na 

drodze do szkoły  

i z powrotem. 

 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele 

Rodzice 

 

Obserwacja, rozmowa z 

dziećmi 

 

10.Znamy zabawy ruchowe i różne for-

my rekreacji. 

 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele 

Rodzice 

 

Obserwacja rozmowa z 

dziećmi 

 

11.Znamy i przestrzegamy zasady i re-

guły obowiązujące w relacjach między-

ludzkich. 

 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele 

Rodzice 

 

Obserwacja rozmowa z 

dziećmi 

 

12.Opiekujemy się kolegami z niepełno-

sprawnością  i osobami starszymi. 

 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele 

Rodzice i uczniowie 

 

Obserwacja 

 

13.Poznajemy i przeciwdziałamy zagro-

żeniom cywilizacyjnym. 

Na bieżąco 

2019/2020 

Nauczyciele, Pedagog. 

szkolny, psycholog, po-

licjanci, 

 

Obserwacja rozmowa z 

dziećmi 

 

VII. 

Nasza szkoła wyrabia na-

wyki dobrego wychowa-

nia. 

1. Potrafimy zachować się w klasie, 

szkole i miejscach publicznych( w 

muzeum, bibliotece miejskiej, teatrze, 

kinie) 

- jesteśmy koleżeńscy 

- wywiązujemy się z powierzonych  

  obowiązków 

- higienicznie i z korzyścią dla  

   zdrowia spędzamy wolny czas 

- przestrzegamy zasad dobrego  

  wychowania 

- wycieczki tematyczne 

Na bieżąco 

2019/2020 

Wychowawca 

Uczniowie 

Pedagog szkolny 

Rodzice 

Nauczyciel biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy z dziećmi 

Obserwacje 

Organizacje dramy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- wyjazdy do teatru, kina 

- imprezy klasowe 

 

 

 

 

2. Szanujemy dorosłych, młodszych 

i rówieśników 

- stosujemy formy grzecznościowe  

  wobec dorosłych i rówieśników 

- nie przeszkadzamy sobie w pracy 

  i zabawie 

- pomagamy innym 

 

Na bieżąco 

2018/2019 

Wychowawca 

Uczniowie 

Pedagog szkolny 

Rodzice 

Nauczyciel biblioteki  

 

Rozmowy z dziećmi 

Obserwacje 

Organizacje dramy 

 

3.Podczas uroczystości szkolnych nosi-

my strój galowy 

Na bieżąco, we-

dług potrzeb  

Wychowawca 

Uczniowie 

Rodzice 

 

Obserwacje 

VIII. 

Nasza szkoła zagospoda-

rowuje czas wolny. 

 

1.Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu mate-

matyki, j. angielskiego, chemii, fizyki, 

biologii, przyrody. 

- kółka przedmiotowe 

    -zajęcia rozwijające umiejętności  

     Matematyczno -przyrodnicze 

    -zajęcia logopedyczne 

    -zajęcia sportowe 

    -zajęcia rozwijające artystycznie 

    (taneczne, plastyczne) 

Cały rok Nauczyciele 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w zajęciach 

 

 

 

 

 

 

 

2.Organizacja wycieczek turystyczno-

krajobrazowych 

- udział w wycieczce 

 

Cały rok Nauczyciele 

Wychowawcy 

Uczniowie 

Rozmowa obserwacja 

Analiza dokumentów 

 

3.Organizacja imprez i uroczystości oko-

licznościowych 

Cały rok Nauczyciele 

Wychowawcy 

Rozmowa 

obserwacja 



- pamiętamy o ważnych datach  i wyda-

rzeniach 

Uczniowie  

IX. 

Nasza szkoła przygotowu-

je do życia  

w rodzinie  

i społeczeństwie. 

 

1. Jestem wrażliwy na potrzeby innych 

ludzi.  Szkolne Koło Wolontariuszy 

Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie                

Wychowawcy 

Rodzice , nauczyciel 

Bibliotekarz Samorząd 

Uczniowskich ( K. Mu-

zyka, A. Protter, M. Mu-

siał- Krupicka, U. Ba-

ron- Gocha) 

 

Sprawozdania 

 

 

 

2.Umiem współpracować 

i współdziałać 

Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie                

Wychowawcy 

Rodzice 

 

Obserwacje zachowań 

 

3.Szanuję i znam tradycje w rodzinie i 

społeczeństwie 

 

Cały rok Nauczyciele 

Uczniowie                 

Wychowawcy 

Rodzice, nauczyciel 

Biblioteki 

 

Eliminowanie niewłaści-

wych postaw 

 

X. 

Nasza szkoła jest bez-

pieczna. 

1. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Cały rok według 

potrzeb 

Nauczyciele 

 

 

Analiza dokumentów 

 

2. Realizacja ogólnopolskiego programu 

„Bezpieczna szkoła”.  

 

Cały rok według 

potrzeb 

Wychowawcy 

Pracownicy szkoły 

 

Analiza dokumentów 

 

3. Przeciwdziałanie agresji słownej i 

fizycznej. 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Pedagog szkolny 

 

Eliminowanie niewłaści-

wych postaw 

 



4. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Zaproszeni goście 

 

Eliminowanie niewłaści-

wych postaw 

 

5. Tworzymy prawidłowe relacje uczeń-

nauczyciel-rodzice. 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Rodzice 

 

Obserwacje zachowań 

 

6. Uczniowie są otoczeni opieką ze 

strony nauczycieli i pracowników 

szkoły, szczególnie dzieci z niepełno-

sprawnością. 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Dyrekcja  

Nauczyciele 

 

Obserwacje zachowań 

 

7. Szkoła jest objęta systemem monito-

ringu, nadzorem kamer w celu za-

pewnienia bezpiecznych warunków 

nauki . 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Dyrekcja  

 

Obserwacje zachowań 

 

8. Bezpieczny dostęp do Internetu w 

pracowniach zapewnia program  

„ Opiekun ucznia w Internecie” 

 

Cały rok według 

potrzeb 

Nauczyciele zajęć kom-

puterowych 

 

Obserwacje zachowań 

 

9. Szkolny Turniej BRD 

 

V 2019  B. Lewandowska       

,M. Lewandowski,        

M. Mielczarek nauczy-

ciele kl.I-III, nauczyciele 

plastyki 

 

 

Scenariusz uroczystości, 

konkurs plastyczny 

1. Umiemy organizować imprezy kla-

sowe, ogólnoszkolne 

i środowiskowe. 

Cały rok Zaproszeni goście 

Rodzice 

 

Wyjścia do Biblioteki 

Miejskiej ,lekcje 

Muzealne 

 

2. Bierzemy aktywny udział w zorgani-

zowaniu festynu rodzinno-

V –VI 2020 Nauczyciele 

Wychowawcy 

Obserwacja przygotowań 

do imprez i wytworów 



sportowego. Uczniowie, Rodzice 

 

uczniów 

 

5.Rozbudzanie u dzieci zamiłowania do 

filmu (X Muzy) poprzez systematyczne 

uczestnictwo w warsztatach filmoteki 

szkolnej i uczestnictwo w zajęciach 

„Nowe  Horyzonty Edukacji Filmowej” 

 

Cały rok Z. Dziaczuk, J. Siera-

kowska, K. Perniok,      

I. Kik 

Sprawozdania i prace 

dzieci zamieszczane na 

stronie internetowej szko-

ły 

 

XII. 

Nasza szkoła umożliwia 

uczniom dochodzenie wła-

snych praw 

 

1. Zapoznajemy się z konwencją praw 

dziecka UNICEF. 

Cały rok Nauczyciele 

 

 

Rozmowy z dziećmi 

 

2. Spotkania indywidualne i grupowe z 

Rzecznikiem Praw Ucznia 

 

Cały rok Rzecznik Praw Ucznia Pogadanki, rozmowy 

XIII. Nasza szkoła tworzy 

poprawne warunki inter-

personalne. 

1. Uczymy się wyrażać swoje sądy, opi-

nie, prośby, i oczekiwania. 

- zajęcia warsztatowe 

Cały rok Wychowawca 

Pedagog szkolny 

 

Rozmowy 

Obserwacje 

 

2.Uczymy się aktywnie słuchać. 

- ćwiczenia ułatwiające koncentrację 

uwagi. 

 

Cały rok Wychowawca 

Pedagog szkolny 

 

Rozmowy 

Obserwacje, warsztaty 

 

3.Stosujemy zwroty grzecznościowe  

i zasady dobrego zachowania  

w klasie, w szkole i poza nią. 

- scenki rodzajowe 

- zajęcia warsztatowe 

- zajęcia socjometryczne 

- analiza kodeksu ucznia 

- analiza regulaminów pracowni 

- tworzenie klasowego kontraktu 

 

 

Cały rok Wychowawca 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Pracownicy szkoły 

 

Rozmowy 

Obserwacje 

 



XIV. 

Nasza szkoła rozwija umie-

jętności rozwiązywania 

problemów 

1. Jestem asertywny. 

 

Cały rok Wychowawca 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Uczniowie 

Obserwacje zachowań 

uczniów 

Rozmowy 

 

2. Umiem rozwiązać problemy w sposób 

bezkonfliktowy. 

 

Cały rok Wychowawcy 

 

Uczniowie 

Obserwacje zachowań 

uczniów 

Rozmowy 

 

3. Aktywne słuchanie, wyrażanie wła-

snych sądów. 

 

Cały rok  

Uczniowie 

Obserwacje zachowań 

uczniów 

Rozmowy 

 

4. Zwiększenie samorządności uczniow-

skiej w szkole. 

 

Cały rok Wychowawcy Nauczy-

ciele Samorząd Ucz-

niowski 

 

Wykonanie zadań, współ-

praca samorządów klaso-

wych z SU 

 

5. Konsultacje wychowawców i nauczy-

cieli z Szkolnym Rzecznikiem Praw 

Ucznia 

 

Cały rok Wychowawcy, Urszula 

Baron – Gocha 

 

Notatki ze spotkań, w 

teczce rzecznika, u peda-

goga i wychowawcy 

6.Indywidualne rozmowy Rzecznika 

Praw Ucznia z uczniami sprawiającymi 

problemy wychowawcze 

 

Cały rok Uczniowie , Urszula Ba-

ron - Gocha 

Notatki ze spotkań, w 

teczce rzecznika, u peda-

goga i wychowawcy 

XV. 

Nasza szkoła dobrze 

współpracuje ze środowi-

skiem. 

 

1. Współpracujemy z rodzicami Cały rok Dyrektor szkoły 

Pedagog szkolny 

Analiza dokumentów 

 

 

2.Poznajemy historię i zabytki naszego 

miasta. 

 

Cały rok Wychowawcy klas 

 

Wykonanie powierzonych 

zadań 

3..Organizujemy imprezy środowiskowe 

- festyn szkolny 

Cały rok 

XII 2019 organi-

Koordynatorzy M. Pajor, 

M. Krupicka, nauczycie-

Udział w imprezach 

 



- święto szkoły 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Święto Ziemi 

- Dzień Rodziców 

- Dzień Dziecka 

- Dzień Otwarty 

 

zacja dnia otwar-

tego dla rodzi-

ców 5-7letnich 

V 2020 dni 

otwarte szkoły 

jeden tydzień dla 

grup przedszkol-

nych 5-7 letnich 

z terenu miasta 

Kluczborka 

 

le świetlicy dla klas I-III 

wychowawcy kl. I – III 

Rodzice 

Wychowawcy klas, nau-

czyciel biblioteki 

4.Współpraca z Miejską Biblioteką w 

Kluczborku 

-lekcje otwarte 

-pogadanki dla uczniów  

-prelekcje o czytelnictwie dla rodziców 

-warsztaty dotyczące cyberprzemocy w 

internecie 

 

 Cały rok Wychowawcy klas, ucz-

niowie 

 nauczyciel biblioteki 

R.Minkus 

Dyskusje  

 

XVI. Nasza szkoła posiada 

swój charakter, specyfikę i 

klimat. 

 

1. Dzień Patrona Szkoły 

 

XI 2019 Nauczyciele 

Uczniowie 

 

Konkurs  

 

2. Pomoc dzieciom z Domu Dziecka 

zbiórka przyborów szkolnych 

 

XII 2019 Samorząd uczniowski 

 

Rozmowy 

 

XVII. 

Nasza szkoła umożliwia 

uczestnictwo w kulturze 

europejskiej. 

 

1. Potrafimy korzystać z komputera, in-

ternetu. 

 

Cały rok Nauczyciele  

Uczniowie 

Obserwacje 

Rozmowy 

 

2.Potrafimy promować kulturę polską w 

Europie oraz korzystamy z dóbr kultural-

nych innych krajów. 

Cały rok Szkolny Klub Europejski  

 

Analiza dokumentów i 

wytworów uczniów – pla-

katy promujące poszcze-

gólne kraje europejskie 



XVIII. Nasza szkoła umoż-

liwia naukę, opiekę oraz 

wzajemne pozytywne rela-

cje dzieci niepełnospraw-

nych ze zdrowymi. 

1. Jestem tolerancyjny i szanuję osoby z 

niepełnosprawnością. 

 

Cały rok Wychowawcy 

Nauczyciele 

Uczniowie 

Pedagog szkolny 

Psycholog 

Rodzice 

Obserwacje 

 

 

Opracował Zespół Wychowawców 

 


