
Harmonogram działań profilaktyczno-wychowawczych 

skierowanych do uczniów klas I-III 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Termin 
TEMATYKA 

I FORMA SPOTKAŃ 

PROWADZĄCY/ 

ODPOWIEDZIALNY 

ODBIORCY 

wrzesień 
Bezpieczna droga do szkoły – apel     Pedagog  Uczniowie   

klas I-III 

wrzesień 

Integracja - podpisanie kontraktu z 

klasą, obejmującego zagadnienia 

zachowania, relacji koleżeńskich, 

itp. 

wychowawcy Uczniowie  

klas I-III 

Wrzesień -

październik 

Poznajemy zasady postępowania  na 

wypadek pożaru oraz innych 

zagrożeń. Próbna ewakuacja. 

Wychowawcy,  

szkolny inspektor BHP 

Uczniowie 

 klas I – III 

Wrzesień   

Międzynarodowy Dzień Kropki – 

święto kreatywności, odwagi i 

zabawy 

p. M. Rusiłowicz, p. K. 

Korzeniewska,  

nauczyciele 

Uczniowie  

klas I-III 

wrzesień 

Diagnoza stylu uczenia się  

Pomoc uczniom w kształtowaniu 

umiejętności uczenia się 

wychowawcy Uczniowie  

klas I-III 

Cały rok 

Promowanie postaw 

prospołecznych:  

- Dzień Uśmiechu 

- Dzień Pluszowego Misia 

- Dzień Życzliwości 

- Dzień Kubusia Puchatka 

- Realizacja elementów programu 

„Strażnicy Uśmiechu” 

Pedagog,  

p. Katarzyna 

Korzeniewska,  

wychowawcy 

Uczniowie  

klas I-III 

Cały rok 

Rozwijanie kreatywności, 

zainteresowań 

- Dzień Kredki 

- Międzynarodowy Dzień 

Matematyki 

- Światowy Dzień Czekolady 

- Międzynarodowy Dzień Tańca 

- Dzień Kosmosu 

- Dzień Muzyki 

p. Zbigniew Molski,  

p. Jolanta Ugolik,  

p. Katarzyna 

Korzeniewska,  

p. Danuta Kaliszuk 

Uczniowie 

klas I-III 

II półrocze 

Zbiórka żywności dla zwierząt  

w ramach akcji 

„ Pełna Miska dla Schroniska” 

Wspieranie akcji „Kotkowo” 

p. Teresa Kluczuk Uczniowie 

 klas I-III 

Cały rok 

Integrowanie zespołów klasowych, 

wspólne świętowanie: 

- Andrzejki,  

- Mikołajki 

- Choinka 

- Dyskoteki 

- Walentynki 

Wychowawcy  

SU 

Uczniowie 

 klas I-III 



- Dzień Kobiet i Mężczyzn 

- Pierwszy Dzień Wiosny 

Cały rok 

Motywowanie uczniów do 

samodzielności, samopomocy, 

współpraca w grupie i 

odpowiedzialności. 

wychowawcy Uczniowie 

 klas I-III 

wrzesień - 

czerwiec 

Tematyka związana z rodziną – 

Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, 

Dzień Babci i Dziadka.  

Angażowanie rodziców w życie 

klasy i szkoły 

 

wychowawcy 

Uczniowie 

 klas I-III 

rodzice 

wrzesień - 

czerwiec 

Uczę się pomagać innym - Udział w 

akcjach charytatywnych. 

p. Teresa Kluczuk Uczniowie 

 klas I-III 

wrzesień - 

czerwiec 

 

„Jestem dzieckiem – znam swoje 

prawa i obowiązki” 

 

wychowawcy 

Uczniowie 

 klas I-III 

wrzesień-

czerwiec 

 Kształtowanie wartości 

patriotycznych.  

-Udział w uroczystościach 

szkolnych, miejskich, związanych z: 

Rocznice września, Święto 

Niepodległości, Święto Konstytucji 

3 Maja  

- Poznawanie symboli narodowych,  

znajomość swojego regionu 

Wychowawcy 

 

Uczniowie 

 klas I-III 

wrzesień - 

czerwiec 

Zasady zdrowego odżywiania, 

promowanie zdrowego stylu życia. -

Ogólnopolski Program Edukacyjny 

„Trzymaj formę” 

 

wychowawcy 

 

Uczniowie 

 klas I-III 

wrzesień, 

kwiecień 

Bądźmy przyjaciółmi Ziemi - 

Sprzątanie Świata,  

Dzień Ziemi, 

 

Nauczyciel przyrody Uczniowie 

 klas I-III 

 Marzec - 

kwiecień 

Przeprowadzenie diagnozy klas 

dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w 

szkole 

pedagog, 

wychowawcy 

Uczniowie 

 klas I – III, 

 

styczeń, 

czerwiec 

Bezpieczne ferie i wakacje  

- apele,  

- spotkania z przedstawicielami 

policji 

pedagog, 

 

Uczniowie 

 klas I-III 

październik - 

maj 

Udział w Programie dla szkół 

-Owoce i warzywa  

-Mleko z klasą 

p. Teresa Kluczuk Uczniowie 

 klas I-III 

 

październik-

maj  

 

Upowszechnianie czytelnictwa – IX 

Narodowe Czytanie, V 

Ogólnopolska Akcja „Przerwa na 

czytanie – bicie rekordu w czytaniu 

na przerwie”, „Dzień Teatru”, 

wychowawcy, 

bibliotekarze 

 

Uczniowie 

 klas I – III 



„Międzynarodowy Dzień Książki 

kl.0-3”, „Światowy Dzień Książki i 

Praw Autorskich” 

I i II półrocze  

 

 

 

 

 

Nasza szkoła - bezpieczna i 

przyjazna: 

-bezpieczne korzystanie z 

cyberprzestrzeni, -kształtowanie 

otwartości i budowanie 

pozytywnego klimatu szkoły 

pedagog, 

wychowawcy, 

rodzice 

nauczyciele zajęć 

komputerowych 

Uczniowie 

 klas I – III,  

rodzice 

 

II półrocze 
Dzień Bezpiecznego Internetu – 

Sieciaki.pl 

Nauczyciel informatyki, 

wychowawcy 

Uczniowie  

klas I-III 

I półrocze 

Tydzień Edukacji Globalnej Wychowawcy,  

p. Małgorzata 

Rusiłowicz 

Uczniowie 

 klas I-III 

Cały rok  
Klub Bezpiecznego Puchatka wychowawca Uczniowie  

klas I-III 

Cały rok  

Warsztaty psychoedukacyjne 

związane z profilaktyką uzależnień, 

przemocy, relacji rówieśniczych, 

rozwiązywania konfliktów, 

wyrażania emocji – według oferty  

pedagog Uczniowie  

klas I-III 

rodzice 

 

Cały rok 
Udział konkursów szkolnych i 

pozaszkolnych – według oferty  

wychowawcy Uczniowie  

klas I-III 

I półrocze 
Dzień nauki przez zabawę  wychowawcy Uczniowie  

klas I-III 

II półrocze 
Dzień lekcji prowadzonych przez 

uczniów 

wychowawcy Uczniowie  

klas I-III 

Cały rok  

Poszanowanie kultury i tradycji  

własnego narodu. - warsztaty 

bożonarodzeniowe i wielkanocne 

wychowawcy Uczniowie 

 klas I-III 

Cały rok 

 

Doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców 

-Akademia Rodzica, indywidualne 

konsultacje 

 

pedagog Rodzice uczniów 

klas I -III 

 
Opracowanie:                                                                  


