
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO  PROGRAMU   

WYCHOWAWCZO- PROFILATYCZNEGO   

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2 W PIŃCZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I UMIEJETNOŚCI SPOLECZNE 

Obszar/ zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

 

Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich. 

1.Wybory i działanie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

samorządów 

klasowych. 

 

2.Poznanie działania 

urzędów, organizacji 

pozarządowych, 

(fundacji, 

stowarzyszeń), nauka 

załatwiania spraw 

urzędowych: 

- wyjścia z klasami, 

- zaproszeni goście. 

 

3.Lekcje 

zwiększające 

świadomość 

przynależności 

obywatelskiej. 

 

Wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

N-le na wszystkich 

poziomach klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-le na wszystkich 

poziomach klas 

Cały rok szkolny, 

według 

harmonogramu pracy 

SU 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie 

wolontariatu. 

1.Udział w akcjach 

charytatywnych. 

2. Współpraca 

ze schroniskiem dla 

zwierząt. 

 

N-le na wszystkich 

poziomach klas 

W miarę potrzeb 

Promowanie 

kulturalnego 

i odpowiedzialnego 

zachowania. 

1.Kształtowanie 

nawyków 

kulturalnego 

zachowania, 

efektywnej 

współpracy, 

komunikowania się 

z rówieśnikami 

i dorosłymi. 

 

2. Wdrażanie do 

życia w społeczności 

szkolnej 

i w grupie 

rówieśniczej. 

N-le na wszystkich 

poziomach klas 

Cały rok szkolny 



 

3.Kształtowanie 

postaw, 

respektowanie norm 

 i wychowanie do 

wartości 

społecznych. 

 

 

Wspomaganie 

rozwoju społecznego 

uczniów. 

Wycieczki klasowe, 

zabawy integracyjne, 

wspólne 

wyjścia szkolne, 

akcje,  festyny 

szkolne. 

N-le na wszystkich 

poziomach klas 

Cały  rok szkolny 

 

II BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 

Bezpieczna droga do 

szkoły. 

Spotkania uczniów 

 z policjantem 

na temat bezpiecznej 

drogi do szkoły. 

Wychowawcy klas 

Pedagodzy  we 

współpracy z policją 

Wrzesień , w miarę 

potrzeb 

Bezpieczne ferie 

 i wakacje. 

Konkursy wiedzy dla 

uczniów , spotkania 

uczniów 

z policjantami, 

pogadanki. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog we 

współpracy z policją 

W miarę potrzeb 

Ewakuacja szkoły. Przeprowadzenie dla 

całej społeczności 

szkolnej 

próbnej ewakuacji. 

Dyrektor szkoły W czasie roku 

szkolnego 

Zapobieganie 

niebezpiecznym 

zachowaniom 

podczas zajęć, 

przerw, na 

korytarzach 

szkolnych, na boisku, 

podczas imprez 

 i wycieczek. 

1.Pogadanki podczas 

apeli porządkowych 

oraz na lekcjach 

wychowawczych. 

 

2. Zapoznanie 

z regulaminami 

obowiązującymi 

na terenie szkoły 

oraz zasadami 

zachowania 

podczas imprez 

pozaszkolnych 

 i wycieczek. 

Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy klas, 

pedagodzy 

Cały rok/ według 

potrzeb 

 

III . UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA 

 

Rozwijanie 1.Lekcje biblioteczne. Nauczyciel biblioteki W czasie roku 



kompetencji 

czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży. 

2.Organizacja 

konkursów: 

czytelniczych, 

przedmiotowych, 

recytatorskich, 

literackich i innych 

o zakresie: szkolnym, 

międzyszkolnym 

i powiatowym. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

szkolnego, według 

potrzeb 

Organizacja 

uroczystości 

i wydarzeń 

szkolnych 

promujących 

bibliotekę 

 i czytelnictwo. 

1.Obchody Dnia 

Misia. 

 

2. Spotkania 

czytelnicze dla 

uczniów. 

 

Nauczyciele , 

wychowawcy, 

 

 

Nauczyciel biblioteki 

Listopad 

 

 

 

W miarę potrzeb 

Współpraca 

 z Miejsko-Gminną 

Biblioteką Publiczną 

w Pińczowie. 

1.Wyrabianie 

u uczniów nawyku 

korzystania z różnych 

bibliotek, wypożyczeń 

międzybibliotecznych, 

wymiany informacji 

 o zbiorach. 

 

2.Wspólne imprezy 

czytelnicze. 

 

3.Lekcje biblioteczne. 

 

4.Konkursy. 

Wychowawcy 

Nauczyciel biblioteki 

szkolnej we 

współpracy 

z  miejską biblioteką 

Cały rok szkolny, 

w miarę potrzeb 

 

IV  ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH DZIECI 

 

Bezpieczny Internet. 1.Pogadanki, 

prelekcje. 

 

2.Konkursy. 

 

3. Gazetki 

Nauczyciele 

informatyki, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny, 

 w miarę potrzeb 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i kształtowanie 

uzdolnień 

uczniów 

w dziedzinie 

informatyki. 

1.Ćwiczenia przy 

komputerze. 

 

2.Pokaz,instruktaż, 

prezentacja   

z wykorzystaniem 

sprzętu 

komputerowego. 

 

3.Zachęcanie 

uczniów do 

Nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 



samodzielnego 

zdobywania 

umiejętności,  

możliwości 

zastosowania 

komputerów 

 i szeroko pojętej 

technologii 

informacyjnej. 

 

V UPOWSZECHNIANIE  WIEDZY NA TEMAT PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

Uświadamianie 

uczniom praw 

człowieka oraz 

potrzeby 

odpowiedniego 

reagowania 

 w przypadku ich 

łamania. 

Przeprowadzanie 

zajęć poświęconych 

tematyce praw 

dziecka, praw i 

obowiązków ucznia. 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagodzy 

Cały rok szkolny 

Budzenie wśród 

uczniów poczucia 

wspólnoty, 

solidarności, 

równości. 

1.Zajęcia 

integracyjne. 

 

2.Konkursy szkolne 

 i międzyszkolne. 

 

3.Imprezy. 

  

4.Wycieczki 

 i wyjścia 

pozaszkolne. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

 

 

VI  PROFILAKTYKA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA 

Kształtowanie 

postaw i nawyków 

proekologicznych. 

1.Prelekcje. 

  

2.Spotkania 

 z przedstawicielami 

parków 

krajobrazowych. 

 

3.Obchody Dnia 

Ziemi. 

 

4.Apel dla uczniów 

klas 0-III 

i IV-VIII ,,Dbamy 

o naszą planetę'' 

Wszyscy nauczyciele 

 

Przedstawiciele 

lokalnych parków 

krajobrazowych 

 

 

Urząd Miasta 

Pińczów 

 

Nauczyciel przyrody, 

przedmiotów 

artystycznych 

i pedagodzy. 

Cały rok szkolny 

 

 

W miarę potrzeb 

 

 

Według kalendarza 

 

 

 

Kwiecień 

Wzrost świadomości 

ekologicznej 

1.Udział uczniów 

w zbiórkach 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 



uczniów. surowców wtórnych. 

 

2. Konkursy 

o tematyce 

ekologicznej. 

Rozwijanie 

zainteresowań 

środowiskiem 

naturalnym 

 i budzenie 

przywiązania do 

rodzinnego 

krajobrazu. 

1.Prezentacje 

multimedialne. 

 

2.Wykonywanie 

przez uczniów 

pomocy naukowych  

np. zielniki, karmniki  

i innych 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

 

W miarę potrzeb 

Uwrażliwianie na 

piękno przyrody 

poprzez bezpośredni 

z nią kontakt. 

1.Wycieczki. 

 

2. Lekcje w terenie. 

 

3. Festyny np. 

 z okazji Dnia Ziemi 

i inne. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny 

 

VII  PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA 

 

Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

1.Wystawy i gazetki 

szkolne poświęcone 

tematyce uzależnień. 

 

2.Współpraca szkoły 

 z rodzicami w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

  

 

Wszyscy 

nauczyciele, rodzice 

 

Cały rok 

Przeciwdziałania    

współczesnym 

zagrożeniom. 

1.Prelekcje na temat 

szkodliwego wpływu 

używek na organizm 

młodego człowieka. 

 

2.Spotkania 

z przedstawicielami 

sądu, terapeutami 

uzależnień. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Przedstawiciele sądu 

i innych instytucji 

wspierających pracę 

szkoły 

Cały rok 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

higienicznych 

 i zdrowotnych. 

1.Rozmowy pouczające 

 i wyjaśniające 

z uczniami. 

 

2.Prezentacje 

multimedialne. 

 

3.Konkursy o tematyce 

uzależnień. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Spotkania 

 z higienistką,  

lekarzem. 

 

 

 

Higienistka, lekarz 

 

W  miarę potrzeb 

Profilaktyka 

w czasie pandemii 

w szkole. 

1.Uwzględnianie  

tematyki 

epidemiologicznej na  

lekcjach i zajęciach 

szkolnych. 

 

2.Dbanie 

o bezpieczeństwo  na 

terenie szkoły oraz 

podczas nauczania 

zdalnego. 

 

3.Objęcie  opieką 

psychologiczno-

pedagogiczną  uczniów 

wymagających pomocy. 

Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy  szkolni 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb 

 

 


