Założenia do programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej
w Zdunach w roku szkolnym 2021/2022
Priorytety MEN na rok szkolny 2021/2022:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczoprofilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo
cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w
tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie
m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i
edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i
pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne
korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne.

Zadania do realizacji i harmonogram
Obszary

Bezpieczeństwo

Zadania
Realizacja programu „Akademia
bezpiecznego Puchatka” kl. I

terminy
Cały rok

odpowiedzialni
K. J. Grzybek

Spotkania z ratownikami
medycznymi dotyczące pierwszej
pomocy;

Cały rok

K. JankowskaGrzybek

Bezpieczna droga do i ze szkoły –
spotkania z policjantem w kl. 1,
bezpieczne ferie, wakacje

Wrzesień,
styczeń,
czerwiec

Konkurs plastyczny „Bezpieczna
droga…”

październik
2021

Wychowawcy 1-3
M. Żuchowska

Profilaktyka zachowań ryzykownych, Wg możliwości GKRPA
prezentacja multimedialna dla klas
B. Głownicka
7,8
wychowawcy
Dzień Specjalny
9 luty 2022
„ Dzień Bezpiecznego Internetu” –
realizacja zajęć z platformy „Szkoła
odpowiedzialna cyfrowo”, projekcja
filmu w klasach 1-3 „Sieciaki”, „Raz,
dwa, trzy… Internet”
Spotkanie z policjantem nt

J. Józyk, T. Ilnicki,
J. Wilk

cyberprzemocy w klasach starszych
Spotkanie dla rodziców na temat
zagrożeń Internetu (z platformy)

Luty 2022

Wychowawcy

Karta rowerowa dla klas 4,5
„Tydzień zdrowia” klasy IV-VIII

Wg kalendarza
Maj 2022

W. Malec
A. Kołodziejska
MMŻ

„Między nami kobietkami” klasy VI

II sem.

I. Skowrońska
A. Karolak-Raś

„Trzymaj formę” kl. 6,7

Stale

M. M. Żyto,

„Czyste powietrze wokół nas” dla
klas 1-3

Stale

S. Wawrzynowicz

„Stop brudowi, wirusom, bakteriom” marzec 2022
– konkurs plastyczny dla klas I-III

M. Żuchowska,
L. Smółka

„Wiem, nie biorę, jestem bezpieczny” Wg kalendarza
dla klas 8 spotkanie ze specjalistą

M. M.Żyto,

Ochrona zdrowia „Palić, nie palić” –konkurs dla klas 6 W II sem.
„Bieg po zdrowie” kl. IV

Wg kalendarza

B. Ćwigoń

Udział w Olimpiadzie Zdrowia PCK

Listopad

Światowy Dzień walki z HIV

Grudzień

n-le biologii i
przyrody
M. M. Żyto

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia

w II sem.

A. Kołodziejska

Promowanie aktywnego trybu życia i
alternatywnych form spędzania czasu Stale
wolnego przez zajęcia sportowe i
rekreacyjne.

Integracja

A.Kołodziejska

Dzień specjalny - Dzień Zdrowia
kl. I-III Wykonanie kanapek,
surówek, inscenizacja.
Organizacja różnych imprez
klasowych i szkolnych (Dzień
Chłopca, Mikołajki, Wigilia, Dzień
Dziecka itp.)

Wychowawcy, n-le
w-f

10 maja 2022

A. Kołodziejska
M.M. Żyto

Wg kalendarza

Wychowawcy
klas, Dyrekcja, SU

Kultura osobista i zasady spożywania Stale
posiłków.

wych. Świetlicy

Wartości
patriotyczne

Przeciwdziałanie
przemocy

Wigilie klasowe z różnych stron
świata.

grudzień 2020

wychowawcy kl. IIII

Konkurs „1 z 10” dla klas 7,8

W II półroczu

A.Chlebowska

„Mój talent, moje hobby” prezentacje marzec
w klasach, wystawy na korytarzach
szkolnych, prezentowanie swoich
talentów, hobby na apelu dla kl. I-III
Wystawy i gabloty z okazji świat
Wg kalendarza
narodowych

Wychowawcy klas

Gabloty - dolna kondygnacja

M. Banasiewicz,
W. Robakowska,
K. JankowskaGrzybek

wg kalendarza

L. Smółka
Z. Malec, n-le
historii

Konkurs plastyczny: kl. I „Flaga
listopad 2021
Polski”, kl. II „Godło Polski, kl. III
„Pomnik małego powstańca w oczach
dzieci”

S. Wawrzynowicz,
D. Szczęsnowicz

Konkurs wiedzy o Zdunach.

Luty 2022

G. i M. Kryg,
A. Hejdysz

„Kartka dla powstańca”

Wrzesień,
październik

B. Bojewska

Dzień Specjalny – Dzień pamięci o
przodkach, znicze w miejscach
pamięci

Listopad

G. i M. Kryg

Konkurs recytatorski – wiersze
patriotyczne

Listopad/
grudzień

M. MurawskaPlewa, poloniści

Wycieczki klasowe o charakterze
edukacyjnym w ramach poznawania
polskiej kultury

Wg planu
wychowawcy
klasy

Wychowawcy

Przemarsz ulicami miasta z okazji 11 listopad
listopada z chorągiewkami, kl. I-III

M. Żuchowska

Apel z okazji 11 listopada dla klas
IV-VIII
Ustalenie zasad współpracy
wychowawcy z klasą, diagnoza
poziomu przemocy w klasie

W. WojcieszakŻyto
Wychowawcy,
pedagog

listopad
wrzesień

Konsekwentne reagowanie w sytuacji Wg potrzeb
przemocy, współpraca z rodzicami

Wszyscy
nauczyciele i
pracownicy szkoły

Zajęcia na temat radzenia sobie z
trudnymi emocjami oraz ćwiczące
Wg możliwości Pedagog szkolny,
umiejętności prospołeczne w klasach
wychowawcy klas
4,5,6
Spotkanie z kuratorem sądowym lub
policją na temat odpowiedzialności
nieletnich wobec prawa – klasy VI i
VII

Współpraca z
rodzicami

Tolerancja

II sem.

B. Głownicka
Wychowawcy klas,

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” cz.2 Wg zgłoszeń
oraz grupa wsparcia dla rodziców

B. Głownicka
GKRPA,

Apel dla kl. I-III, opracowanie w
klasach tematów: kl.I „Sposoby na
różne emocje”, kl. II „Pokojowe
rozwiązywanie problemów”, kl. III
„Radzenie sobie w trudnych
sytuacjach”.

M. Żuchowska

czerwiec 2022

Dzień Specjalny –Dzień Szkoły bez 6 czerwca 2022
przemocy, happening, przemarsz
ulicami miasta
Aktualizacja strony internetowej
Stale
szkoły z dostępnością do
dokumentacji oraz z informacjami na
temat życia szkoły

B. Głownicka, SU

Organizacja we współpracy z
rodzicami Festynu Szkolnego

Czerwiec 2022

Wszyscy
pracownicy szkoły,
RR

Stały kontakt na linii rodzicnauczyciel za pomocą dziennika
elektronicznego

Stale

Zabawa szkolna
Obchody Ogólnopolskiego Dnia
Osób Niepełnosprawnych

Karnawał
03.12.2020

Administrator
strony T. Ilnicki, E.
Strugała,
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele
Dyrekcja i RR
D. Kot, M.
Kaczmarek,
J. Basty

Dzień Specjalny – „Święta Bożego
Narodzenia w różnych kulturach” + 22 grudnia 21
lekcje wychowawcze
przygotowujące

A. Chlebowska,
wychowawcy

Wigilie klasowe z różnych stron
świata.
Szkolny Klub Wolontariusza

grudzień 2021
Cały rok

wychowawcy
kl. I-III
M. M. Żyto

WOŚP

Styczeń 2022

I. Zimmermann

Wolontariat

S. Wawrzynowicz
Wych. świetlicy
„Sprzątanie świata” – wyjścia z klasą Koniec września Wychowawcy

Ekologia

Pielęgnacja ścieżki ekologicznej

Stale

SKW M.M.Żyto

Zbiórki baterii

Cały rok

SU, G. Kryg

Konkurs na rzeźbę z odpadów w kl. I- kwiecień
III

M. Banasiewicz

„Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”
klasy I-III

cały rok

M. Żuchowska

Dzień Ziemi
Dzień Kropki

Kwiecień
15 września
2021

A. Chlebowska
wychowawcy kl. IIII

Tydzień zawodoznawczy

Maj 2021

M. Piotrowska

Poznajemy ciekawe zawody –
spotkania tematyczne z gośćmi, kl. I- Wg możliwości wychowawcy
VIII

Inne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia -klub Cały rok
szachowy, warcaby i inne

M. Krupiński, W.
Malec,

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Kółko Potyczki językowe i
matematyczne kl. IIa

Cały rok

M. Banasiewicz

SKO

Stale

K. JankowskaGrzybek

Rozwijanie zainteresowań uczniów
poprzez zajęcia warsztatowe na
uczelniach wyższych

Wg kalendarza

A.Chlebowska
M.M Z , Malec H.

Realizacja działań w ramach
X, XI, III, IV
programu „Świat wartości”, działania
w klasach i podsumowujące apele
Rada szkoleniowa dla wszystkich
nauczycieli nt. „Rozpoznawania
ucznia w kryzysie i pierwsze kroki
pomocy”

Październiklistopad

Wychowawcy klas

Dyrektor

Powyższy dokument jest harmonogramem i informacją o konkretnych działaniach
zaplanowanych do realizacji w danym roku szkolnym w ramach programu wychowawczo-

profilaktycznego i jest on jego integralną częścią. Założenia do Programu WychowawczoProfilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zdunach przyjęto uchwałą Rady Rodziców z dnia
23.09.2021 w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

