
Załącznik nr 1      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
I PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Obszar Działanie Forma realizacji Osoby odopwiedzialne Termin

Rozwój
fizyczny -
edukacja

zdrowotna

1. Promowanie aktywności 
fizycznej

2.Wyrabianie prawidłowych 
nawyków żywieniowych

3.Wyrabianie nawyków 
dotyczących zdrowia i higieny 
osobistej

1. Organizacja dodatkowych zajęć 
sportowych
2. Organizacja zawodów sportowych 
3. Organizacja Dnia Dziecka na sportowo
4. Organizacja klasowych ognisk 
integracyjnych
5. Organizacja zajęć tanecznych

1. Tematyka godzin wychowawczych i lekcji 
przyrody oraz biologii
2. Zachęcanie rodziców do przygotowywania
zdrowych posiłków w domu i zdrowych 
drugich śniadań do szkoły
3. Promowanie zdrowego odżywiania przez 
stołówkę szkolną – obiady, warsztaty 
kulinarne

1. Tematyka godzin wychowawczych, zajęć 
przyrody i bilogii
2. Realizacja programu "Moje dziecko idzie 
do szkoły"
3. Realizacja programu "Zawsze razem"
4. Utrwalanie świadomego respektowania 
reguł sanitarnych przyjętych na czas 
epidemii COVID-19

Dyrektor szkoły

nauczyciele wf
SU

Wychowawcy klas

G.Olszowy

Wychowacy klas,
nauczyciel biologii

Wychowawcy klas 

Intendentka szkolna

Wychowawcy klas 
nauczyciel biologii

Wychowawca klasy I

Wychowawca kl.II
Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2021
zgodnie z

kalendarzem imprez

cały rok szkolny

I - II pólrocze

I półrocze
cały rok szk.

cały rok szk.

cały rok szk.



Rozwój
emocjonalny

1. Kształtowanie umiejętności 
wyrażania emocji i radzenia 
sobie z emocjami oraz 
korzystania z pomocy w 
najbliżym otoczeniu ( rodzina, 
szkoła)
2. Kształtowanie umiejętności 
przeżywania sukcesu i 
przyjmowania porażki

3. Budowanie świadomości swoich
słabych i mocnych stron, 
kształtowanie samoakceptacji, 
budowanie poczucia własnej   
wartości

1. Tematyka godzin wychowawczych
- warsztaty dla uczniów

1. Tematyka godzin wychowawczych
Udział w rozgrywkach i rywalizacji 
sportowej,  różnych konkursach 

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej 
tematyce, wdż 

Wychowawcy klas,
pedagog

Wychowawcy klas
nauczyciele wf

Wychowawcy klas
pedagog

I i II półrocze

I i II pólrocze

cały rok szkolny

Rozwój
intelektualny

1. Rozpoznanie  możliwości, 
uzdolnień i zainteresowań 
uczniów

2. Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnego 
potencjału i uzdolnień

2. Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów, 
kształtowanie postawy twórczej

1. Przeprowadzanie w klasach diagnoz, 
obserwacje podczas bieżącej pracy

2. Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego 
i orientaci zawodowej

1. Organizacja i prowadzenie zajęć 
dodatkowych:

sks, pływanie
Mała Ziemia Leżajska,
Samorząd Uczniowski,
Szkolne Koło Wolontariatu,
Klub Mediacji Rówieśniczej

Wychowawcy klas,
nauczyciele przedmiotów

Nauczyciel doradztwa
zawodowego
wychowawcy

Dyrekcja szkoły
nauczyciele prowadzący

zajęcia

opiekun SU
Opiekun SKW
Opiekun KMR

Wrzesień/ październik
2021

I i II półrocze

cały rok szkolny

cały rok szkolny



3. Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy

4. Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi edukacji i 
wyników egzaminów 
zewnętrznych

 
2. Organizacja konkursów, wyjścia do 
muzeum, teatru, na wystawy 

3. Przygotowanie programów artystycznych 
na uroczystości szkolne, prezentowanie 
talentów na forum szkoły

1. Tematyka godzin wychowawczych i  
zajęć z doradztwa zawodowego

1. Lekcje wychowawcze poświęcone tej
tematyce,

2. Zachęcanie uczniów do udziału w 
konkursach wiedzy, organizowanie 
szkolne konkursy z nagrodami, 

3. Promowanie uczniów z  najwyższą 
średnią i wysoką frekwencją,

Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele odpowiedzialni
za przygotowanie imprez

Wychowawcy,
nauczyciel doradztwa 

przewodniczący zespołów
przedmiotowych, 

nauczyciele przedmiotów,

wg kalendarza imprez

cały rok szk.

zgodnie z
harmonogramem
opracowanym w

zespołach
przedmiotowych



Rozwój
społeczny

1. Przygotowanie uczniów do 
prawidłowego funkcjonowania w
grupie społecznej

2. Wzbudzanie poczucia 
przynależności do grupy

3. Kształtowanie postaw 
prospołecznych - rozszerzanie 
idei wolontariatu, promowanie 
demokracji, rozwijanie 
samorządności uczniowskiej 
poprzez: branie 
odpowiedzialności za 
powierzone zadania, 
współdecydowanie o sprawach 
ważnych dla uczniów, 
organizowanie aktywności dla 
społeczności szkolnej zgodnie z 
potrzebami i zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.

4. Rozwijanie umiejętności 
społecznych: wyrażania własnych

1. Prowadzenie zajęć integracyjnych w kl. I

2. Kształtowanie umiejętności prawidłowej 
komunikacji: formułowania komunikatu ja, 
słuchania innych – tematyka godzin 
wychowawczych, wdz – forma warsztatowa

3. Nauka konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów – godziny wychowawcze, zajęcia 
wdż, mediacje rówieśnicze

1. Ogranizacja imprez i uroczystości 
klasowych

1. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
2. Organizacja Wyborów do SU
3. Działalność Rady SU i Rady Małego 
Samorządu

1. Tematyka godzin wychowawczych – 
warsztaty

Pedagog

Pedagog,
wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Opiekun SKW
Opiekunowie SU

Wychowawcy,
pedagog

Wrzesień 2021

I i II półrocze

cały rok szkolny

cały rok szkolny
wrzesień/październik

2021

cały rok szkolny



opinii, przekonań i poglądów, 
przestrzegania kultury dyskusji, 
aktywnego słuchania, 
współpracy w grupie

5. Rozwijanie mediacji 
rówieśniczych

6. Promowanie życzliwości, 
otwartości i postaw koleżeńskich

7. Doskonalenie kultury bycia

8. Rozwijanie dbałości o 
środowisko naturalne.

2. Stosowanie aktywnych metod na różnych 
zajęciach edukacyjnych
3. Praca w grupach na lekcjach

1. Prowadzenie zajęć w klasach n.t. 
konfliktów i mediacji rówieśniczych
2. Kierowanie spraw do mediacji 
rówieśniczej

1. Organizacja Dnia Życzliwości

 1.Tematyka godzin wychowawczych – 
utrwalanie zasad zachowania się  w 
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 
2. Przyznawanie tytułu „Mistrz Grzeczności”

1. Tematyka zajęć edukacyjnych i 
wychowawczych
2. Obchody Dnia Ziemi
3. Segregacja surowców wtórnych
4. Prowadzenie przyrodniczego fb, 
organizacja przyrodniczych konkursów
5. Organizacja akcji zbiórki plastikowych 
nakrętek

nauczyciele przedmiotów

pedagog

opiekum SKM

opiekum SKM i SKW

Wychowawcy,

Wychowawcy

wychowawcy klas,
nauczyciel przyrody i

biologii

nauczyciel wf

cały rok szkolny

w zależności od
potrzeb

listopad 2021

cały rok szkolny

Koniec I i II półrocza

cały rok szk.



Rozwój
duchowy-
wartości

1. Kształtowanie postawy 
szacunku i tolerancji dla drugiego
czlowieka

2. Ukazywanie wartości rodziny i 
przyjaźni w życiu człowieka

3. Uczenie wytwałości w dążeniu 
do celu i wyrabianie nawyku 
pracowitości

4. Kształtowanie postaw 
wynikających z wartości 
zawartych w Dekalogu Patrona 
szkoły

5. Rozwój poszanowania 
dziedzictwa narodowego i 
kształtowanie świadomości 
narodowej. Wskazywanie 
autorytetów i wzorców 
moralnych

6. Poznanie kultury rodzimej, 
zaznajamianie z kulturą regionu

7. Poznanie dorobku 
kulturalnego Europy, świata, 
wykształcenie postawy tolerancji
i szacunku dla innych narodów, 

1. Tematyka godzin wychowawczych

1. Tematyka zajęć wdżwr
2. Tematyka godzin wychowawczych

1. Tematyka godzin wychowawczych
i zajęć z doradztwa zawodowego

1. Tematyka godzin wychowawczych
2. Organizacja Dnia Patrona

1. Świętowanie rocznic i wydarzeń 
patriotycznych,

2. Lekcje wychowawcze na temat 
patriotyzmu,

1. Organizacja wycieczek tematycznych,

2. Lekcje wychowawcze

1. Lekcje wychowawcze i przedmiotowe

Wychowawcy klas

Nauczyciel wdżwr,
wychowawcy klas

Wychowawcy,
nauczyciel doradztwa

zawodowego

Wychowawcy klas,
katecheci

Wychowawcy, 
nauczyciel historii,

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów

Cały rok

I i II półrocze

I - II półrocze

I  i II półrocze

zgodnie z
kalendarzem imprez

zgodnie z
harmonogramem

pracy wychowawczej
w poszczególnych

klasach

cały rok szkolny



kultur, religii

Bezpieczeń
stwo

1. Rozwijanie umiejętności 
bezpiecznego zachowania się  w 
różnych sytuacjach życia 
codziennego, ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki 
zakażenia Covid-19, 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz bezpieczeństwa 
w sieci. 

 2. Rozwijanie świadomości na 
temat wpływu każdego członka 
społeczności szkolnej na 
przeciwdziałanie agresji i 
przemocy,

3. Rozwijanie umiejętności 
dbania o własne bezpieczeństwo 
w relacjach z rówieśnikami i 
dorosłymi.

1. Tematyka godzin wychowawczych
2. Spotkania z policjantem

3. Turniej BWRD

1. Tematyka godzin wychowawczych
2. Rozmowy indywidualne z uczniami

1. Tematyka godzin wychowawczych
2. Monitorowanie realizacji Polityki Ochrony 
Dzieci przed Krzywdzeniem
3. Przestrzeganie procedur 
epidemiologicznych

Wychowawcy klas,
dyrekcja szkoły,

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy klas,
pedagog

Wychowawcy klas,
pedagog

wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny
Wrzesień 2021

Czerwiec 2022

I i II półrocze

 

cały rok szkolny

Profilaktyka
zachowań

problemowych
 i ryzykownych

1. Zwiększanie wiedzy na temat 
zagrożeń związanych z 
podejmowaniem zachowań 
ryzykownych: zakażenia COVID-
19, zażywaniem środków 
psychoaktywnych, paleniem 
papierosów,  innych uzależnień 
behawioralnych (tj. fonoholizm, 

1. Tematyka godzin wychowawczych

3. Organizacja Szkolnego Dnia Profilaktyki 
pod hasłem "STOP cyberuzależnieniom"

Wychowawcy klas,
 pedagog

pedagog

I i II półrocze

maj 2022



siecioholizm, hazard)

2. Zwiększenie świadomości i 
wiedzy uczniów na temat 
zaburzeń odżywiania

3. Kształtowanie postawy 
asertywnej i umiejętności 
odmawiania

4.  Zwiększenie wiedzy na temat 
stresu i kształcenie umiejętności 
radzenia sobie z nim.

 1. Tematyka godzin wychowawczych 
    

1. Tematyka godzin wychowawczych, zajęcia
z pedagogiem

1. Warsztaty dla uczniów – godziny 
wychowawcze
2. Zajęcia z pedagogiem

Wychowawcy klas,

Wychowawcy klas,

pedagog, 
wychowawcy klas

II półrpcze

I / IIpółrocze

I/ II półrpcze

Ochrona
zdrowia

psychicznego

1. Poszerzanie wiedzy 
uczniów na temat 
wpływu sytuacji 
kryzysowej na 
funkcjonowanie w szkole 
oraz możliwości 
uzyskania pomocy w 
szkole i poza szkołą

2. Wspieranie uczniów, u 
których rozpoznano 
objawy depresji lub 
obniżenia kondycji 
psychicznej.

3. Odbudowanie i umacnianie  u 

1. Lekcje wychowawcze z udziałem 
psychologa /pedagoga

1. Indywidualne rozmowy wspierające z
każdym uczniem, jego rodzicami.

2. Ustalenie zakresu dalszych działań.

3.  Dalsze postępowanie wg ustaleń

Wychowawcy,
pedagog

wychowawcy, pedagog

W zależności od
potrzeb

W zależności od
potrzeb



uczniów prawidłowych relacji w 
grupie klasowej, poczucia 
wspólnoty (reintegracja 
zespołów klasowych)

1. Lekcje wychowawcze – gry i zabawy 
integracyjne, rozmowy, warsztaty, wspólne 
imprezy.

wychowawcy klas cały rok szkolny


