
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Codzienna toaleta Spotkania w klasach I – VI na temat higieny 

osobistej; lekcje wychowawcze; 

 

Pielęgniarka szkolna, 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco/ 

Wg potrzeb 

Piramida zdrowia – zasady 

prawidłowego odżywiania się 

Pogadanka na temat prawidłowego 

odżywiania się w klasach I – VI ; 

Pielęgniarka szkolna Na bieżąco/ 

Wg potrzeb 

Grupowa Profilaktyka Fluorkowa Fluoryzacja zębów w klasach I – III; 

 

Pielęgniarka szkolna Co 6 tygodni 

Higiena Procesu Nauczania Dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu 

dzieci; 

Pielęgniarka szkolna, 

Wychowawcy klas 

2 razy w 

roku/ 

Wg potrzeb 

 

Racjonalne odżywianie Program „Owoce i warzywa w szkole” dla 

klas I – III; 

Akcja „Pij mleko” dla klas I – VI; 

 

Dyrekcja,  

Wychowawcy klas 

Na bieżąco/ 

Cały rok 

szkolny 

Wady postawy – ćwiczenia 

korekcyjne 

 

Zajęcia korekcyjne w ramach lekcji w-f, 

zajęcia na basenie; 

Nauczyciele w-f Cały rok 

szkolny 



Zachęcanie uczniów do aktywnego 

i zdrowego sposobu spędzania 

czasu wolnego  

Zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, 

wycieczki, imprezy itp.,); zajęcia w czasie 

pracy świetlicy szkolnej; 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele,  

Wychowawcy świetlicy 

Cały rok 

szkolny 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Bezpieczna droga do szkoły Spotkania pana Policjanta z uczniami klas 

pierwszych na temat bezpiecznej drogi do 

szkoły – pogadanka  

Pedagodzy we 

współpracy z policją; 

 

 

Wrzesień   

Bezpieczne ferie i wakacje Konkurs plastyczny i wiedzy dla uczniów 

uczęszczających do świetlicy; 

I. Bućko, 

T. Chadamik, 

D. Grabowska, 

J. Dyśko 

 

Styczeń/  

Czerwiec  

Tydzień bezpiecznego Internetu  Akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV –

VI, gazetka szkolna; 

 

Nauczyciele 

informatyki, B. Solińska  

 

Luty  

Szkolny Konkurs Pierwszej 

Pomocy 

Konkursu przeznaczonego dla uczniów klas 

IV – VI; 

 

nauczyciele przyrody 

 

Listopad/ 

styczeń  



Apele dyscyplinujące Apele organizowane dla klas I –VI dotyczące 

bezpieczeństwa; 

 

Dyrektor szkoły, 

Wicedyrektor EW, 

Nauczyciele EW 

 

Cały rok 

szkolny 

Ewakuacja szkoły Akcja przeprowadzona dla całej społeczności 

szkolnej (ćwiczenie w rozpoznawaniu 

sygnałów alarmowych i próbna ewakuacja); 

 

Dyrekcja, 

T. Pazurkiewicz, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Dwa razy  

w semestrze 

Uświadomienie niebezpiecznych i 

brawurowych zachowań podczas 

przerw, w szatniach, na boisku i 

wycieczkach 

 

Pogadanki podczas apeli porządkowych; 

 

Dyrekcja; 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

na terenie szkoły i omówienie ich; 

 

Wychowawcy  Wrzesień  

 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY, ZACHOWANIOM AGRESYWNYM      

ORAZ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 



ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Zapobieganie zachowaniom nie-

akceptowanym społecznie, 

agresywnym i dewastującym 

otoczenie 

Spotkania z policjantem (dzielnicowym) 

informujące o skutkach przestępczości 

nieletnich; 

 

Pedagodzy, 

Policja, 

 

Wg potrzeb 

 

 

Dyżury nauczycieli podczas przerw na 

korytarzach, w szatni; 

 

Nauczyciele dyżurujący Cały rok 

szkolny 

Monitoring nieformalnych miejsc spotkań 

uczniów (toalety, wyjścia ewakuacyjne, 

szatnie) – kontrola zachowań; 

 

Nauczyciele dyżurujący Cały rok 

szkolny 

 

Konsekwentne, systematyczne i 

szybkie reagowanie na każdy 

przejaw agresji i przemocy 

Obserwowanie zachowań uczniów, 

wyciąganie konsekwencji w przypadku 

ataków przemocy (procedury); 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Pedagodzy 

 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Powiadamianie rodziców, policji, kuratorów 

sądowych o zdarzeniach na terenie szkoły 

wykazujących znamiona przestępstwa; 

 

Dyrekcja, 

Pedagodzy  

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Zebrania (spotkania) rodziców z udziałem 

dzieci; 

Dyrekcja, 

Pedagodzy 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Działania zgodne z procedurami w 

sytuacjach naruszających 

Opis sytuacji i podjęte działania (zgodnie z 

procedurami), odnotowanie w dzienniku 

Pedagodzy, 

Nauczyciele  

Cały rok 

szkolny/ 



obowiązujące normy pracy pedagoga; 

 

Na bieżąco 

Objęcie opieką ofiary i agresora Rozmowy z uczniami, pomoc w 

kontrolowaniu własnych zachowań; 

 

Pedagodzy, 

Wychowawcy, 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

 

Wyrabianie postawy odpowie-

dzialności za bezpieczeństwo 

swoje i innych oraz umiejętności 

przewidywania skutków własnych 

zachowań 

 

Rozmowy indywidualne ucznia z 

wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym, 

z zespołem wychowawczym (dyrektor, 

pedagog, wychowawca, rodzic i uczeń); 

Pogadanki wychowawcze; 

 

Dyrekcja, 

Wychowawcy, 

Pedagodzy, 

 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Uczenie konstruktywnego rozwią-

zywania konfliktów, negocjowania, 

przepraszania i przebaczania 

 

Omawianie z uczniami przypadków 

zachowań agresywnych, dyskusja na temat 

sposobów reagowania na nie; 

Wychowawcy, 

Pedagodzy, 

Nauczyciele, 

  

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Realizacja obowiązku szkolnego Analiza dzienników – frekwencji i uwag; 

 

Wychowawcy, 

Pedagodzy  

Cały rok 

szkolny/ 

Na bieżąco 

 

Wpisy do karty realizacji obowiązku 

szkolnego; 

Wychowawcy, 

Pedagodzy  

Cały rok 

szkolny/ 

Na bieżąco 

 

Pedagogizacja rodziców Spotkania indywidualne i zbiorowe z 

rodzicami; 

 

Pedagodzy  Na bieżąco/  

Wg potrzeb 



Prowadzenie profilaktyki z zakresu 

uzależnień – przeciwdziałanie 

paleniu tytoniu, spożywania 

alkoholu i używania narkotyków. 

Zajęcia, pogadanki, prelekcje dotyczące 

przeciwdziałania uzależnieniom realizowane 

w każdej klasie przez wychowawcę w ramach 

godzin  wychowawczych. 

Wychowawcy klas Cały rok/  

Wg potrzeb 

Teatry profilaktyczne dla klas V – VI 

dotyczące uzależnień. 

Pedagodzy  II semestr  

 

 

PRAWIDŁOWE RELACJE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Promowanie kulturalnego, 

życzliwego, odpowiedzialnego, 

uczciwego, sprawiedliwego i 

honorowego postępowania 

 

 

 

 

 

 

Plebiscyt „Najlepszy kolega, najlepsza 

koleżanka”; 

 

T. Chadamik, 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Pochwały udzielane uczniom w trakcie apeli, 

w obecności ogółu społeczności szkolnej; 

 

Dyrekcja, 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Postępowanie wobec sprawców przemocy wg 

określonych procedur; 

 

Nauczyciele, 

Pedagodzy  

 

 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

 



 

 

 

 

Stosowanie procedury samooceny, oceny 

przez klasę, opinii pracowników szkoły i 

ostatecznej oceny wychowawcy; 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciel uczący 

Wg potrzeb 

Adnotacje w dziennikach lekcyjnych 

uwzględniające przejawy kulturalnego 

zachowania uczniów; 

 

Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Pedagodzy  

Cały rok 

szkolny 

Systematyczne informowanie rodziców o 

przejawach nieodpowiedniego zachowania 

się uczniów; 

Nauczyciele, 

Dyrekcja, 

Pedagodzy 

 

Cały rok 

szkolny 

Wg potrzeb 

Integracja uczniów na poziomie 

klasy, szkoły 

Dyskoteki klasowe i szkolne, wycieczki 

 

Wychowawcy, 

Samorząd Uczniowski 

Cały rok 

szkolny 

Organizacja imprez klasowych (Dzień 

Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia 

klasowa, Walentynki, Dzień Kobiet, imprezy 

ujęte w planach wychowawczych klas); 

Zielone szkoły; 

 

Wychowawcy 

 

Wg planów 

wychowaw. 

Zapewnienie aktywnych form 

spędzania wolnego czasu 

 

 

Działalność kół zainteresowań; 

 

Opiekunowie  W ciągu 

roku 

szkolnego 

Działalność świetlicy szkolnej – dziennej i 

terapeutycznej; 

 

Wychowawcy świetlicy Cały rok 

szkolny 



Organizacja wycieczek klasowych i 

wyjazdów na „zielone szkoły” 

 

Wychowawcy  W ciągu 

roku 

szkolnego 

Realizacja tematów dotyczących 

kultury osobistej, grzeczności i 

życzliwości 

 

W trakcie godzin wychowawczych, apeli, 

zajęć lekcyjnych, świetlicowych; 

Wychowawcy,  

Nauczyciele, 

Dyrekcja  

Cały rok 

szkolny 

Poznawanie praw i obowiązków 

dziecka oraz ucznia 

Lekcje historii, tworzenie regulaminów 

klasowych, kodeks szkoły, działalność 

samorządów klasowych i szkolnego; 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

W ciągu 

roku 

szkolnego 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ  

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Integrowanie wychowawczych 

działań szkoły i rodziny 

Konsultacje indywidualne; 

 

Nauczyciele  Wg potrzeb 

Udział rodziców w wycieczkach, imprezach 

okazjonalnych i ich organizowaniu; 

 

Wychowawcy, 

Rodzice  

Cały rok 

szkolny/  

Wg planów 

wychowaw. 

Badanie środowiska rodzinnego 

uczniów 

 

Przeprowadzanie wywiadów środowisko-

wych; 

Pedagodzy, 

Wychowawcy  

Wg potrzeb 

Kontakty rodziców z wychowawcą klasy, 

pedagogiem; 

 

Wychowawcy, 

Pedagodzy  

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb  



Pomoc rodzinie w sytuacjach 

losowych, problemach materialnych 

Organizowanie zbiórek pieniężnych oraz 

kiermaszu używanych podręczników; 

Katecheci, 

Pedagodzy, 

Zainteresowani 

nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Zbiórka zabawek, słodyczy i przyborów 

szkolnych; 

 

Nauczyciele EW 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Stypendia i zasiłki szkolne, zapomogi dla 

uczniów, wyprawka szkolna; 

 

Pedagodzy  Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

 

Dożywianie dzieci; Pedagodzy,  

MOPS, katecheci 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Pomoc rodzinie w sprawach 

wychowawczych i społecznych 

 

 

Wskazywanie możliwości uzyskania 

pomocy w sytuacjach dysfunkcjonalności 

środowiska rodzinnego (np.: alkoholizm i 

narkomania, przemoc, zaniedbanie, 

przestępczość); 

Pedagodzy  Cały rok 

szkolny/  

Wg potrzeb 

Informowanie rodziców o rodzajach i 

formach pomocy proponowanej przez 

instytucje wspierające szkołę;  

Pedagodzy  

 

 

Cały rok 

szkolny/  

Wg potrzeb 



Ochrona praw dziecka w sytuacjach 

niewydolności rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi 

rodziny niewydolne wychowawczo(MOPS, 

OIK, PP-P, Sąd Rodzinny) – zachęcanie 

rodziców do korzystania z pomocy tych 

placówek; 

 

Pedagodzy, 

 

Cały rok 

szkolny/  

Wg potrzeb 

Zapewnienie pomocy w nauce (terapia 

pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze); 

 

Nauczyciele 

prowadzący, 

Dyrekcja  

 

Cały rok 

szkolny 

Stworzenie uczniom możliwości 

uczestniczenia w zajęciach kół 

zainteresowań; 

 

Dyrekcja, 

Nauczyciele 

prowadzący 

Cały rok 

szkolny 

Kierowanie uczniów na badania do Poradni 

Psychologiczno –Pedagogicznej, zachęcanie 

rodziców do korzystania z badań w poradni; 

 

Pedagodzy,  

Wychowawcy, 

 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego; 

 

Pedagodzy, 

Dyrekcja  

 

Wg potrzeb 

Współpraca z rodzinami uczniów 

niepełnosprawnych oraz z rodzinami 

zastępczymi; 

 

Pedagodzy  Cały rok 

szkolny 

 


