
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

I CELE SZCZEGÓŁOWE  

ROK SZKOLNY 2016/ 2017 

 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości 

( intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym). 
 

 

Lp. Treść działania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. Udział w konkursach przedmiotowych 

kołach zainteresowań, zawodach 

sportowych. 

wg harmonogramu wszyscy nauczyciele 

2. Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości patriotyczno-religijnych 

na terenie miasta. Udział w apelach i 

ważnych uroczystościach klasowych i 

szkolnych. 

zgodnie  

z kalendarzem 

obchodów roku 

szkolnego 

nauczyciele 

przedmiotów 

i wychowawcy 

3. Zajęcia na temat: 

 Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych 

 Rozwijanie kompetencji 

informatycznych 

 Kształtowanie postaw, 

wychowanie do wartości 

 Kształtowanie więzi z krajem 

ojczystym, poszanowanie dla 

dziedzictwa narodowego oraz 

innych kultur i tradycji 

 Uzależnienia (cyberprzemoc, 

edukacja antynarkotykowa, 

dopalacze, nikotynizm, 

alkoholizm) 

 Edukacja antydyskryminacyjna 

 Bezpieczeństwo 

cały rok pedagog, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna, 

policja, pracownicy 

instytucji 

wspomagających. 

Bibliotekarz, nauczyciele 

przedmiotów 

4. Obchody Dnia Patrona szkoły. 

 

grudzień nauczyciele j. polskiego, 

historii, kształcenia, 

edukacji 

wczesnoszkolnej, SU 

5. Kształtowanie pozytywnych postaw 

społecznych i promowanie 

bezpiecznych zachowań  

 Budowanie systemu wartości – 

przygotowanie do 

rozpoznawania podstawowych 

wartości 

 Rozwijanie umiejętności 

społecznych uczniów 

 Kształtowanie nawyków            

cały rok  dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele, SU, 

bibliotekarz 



i odpowiednich zachowań       

w konkretnych sytuacjach 

 Zapoznawanie z prawami         

i obowiązkami dziecka, ucznia, 

człowieka 

 Wdrażanie do respektowania 

zasad, regulaminów, 

poszanowania prawa 

 Integrowanie działań szkolnej 

społeczności – w tym zespołów 

klasowych 

 Wspieranie samorządności 

uczniów 

 Stworzenie warunków 

bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 Kształtowanie nawyków 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa 

 Organizowanie czasu wolnego 

 Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów 

6. Spotkania z rodzicami 

- wywiadówki 

- comiesięczne konsultacje 

wg  harmonogramu dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie 
 

Lp. Treść działania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. Wybór samorządów klasowych, 

przygotowanie kalendarza imprez  

i uroczystości szkolnych 

wrzesień SU, opiekunowie, 

wychowawcy klas 

2. Poznanie (przypomnienie) praw  

i obowiązków uczniów, normy 

zachowań, Statut Szkoły 

wrzesień wychowawcy klas, inni 

nauczyciele 

3. Bieżące ocenianie  zachowania na bieżąco 

 

wszyscy pracownicy 

4. Założenie „Zeszytów wychowawczych” wrzesień 

 

wychowawcy klas 

5.  Rok Teatru  

 Przygotowanie przedstawień, 

które będą uczyć: 

- kształtowania postaw 

obywatelskich i patriotycznych 

- bycia członkiem rodziny 

- przywiązania do regionu 

- przeciwdziałania agresji 

 

- zdrowego trybu życia 

 

 

 

 

 

listopad  

 

maj 

styczeń 

marzec 

 

kwiecień 

 

 

 

 

 

R. Gładych, kl.V 

 

L. Walendowska, kl.I IIA 

B. Jóskowiak, kl.IV a,b,c 

A. Litke, kl.III a,b,c; W. 

Kostuj, kl. IIId,f,g 

V. Sambor, kl. IIb,c,d; M. 

Kujawiak, kl.IIe,f,g 

 



- zapobiegania patologiom               

i uzależnieniom(papierosy, alkohol, 

narkotyki) 

październik A. Ratajczak, kl.VIa,b,c 

6. Festiwal Piosenki Szkolnej   

 

czerwiec nauczyciele kl. I-III 

7. Dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej: 

- tablica pamiątkowa pierwszej ofiary 

II wojny światowej na Ziemi 

Jarocińskiej 

cały rok wychowawcy klas, klasy 

dyżurujące, SU 

8. Imprezy szkolne, wycieczki 

 

wg harmonogramu wychowawcy klas 

9. Zajęcia z pedagogiem  szkolnym 

 

wg harmonogramu pedagog 

9. Współpraca z policją 

 

wg harmonogramu dyrektor, wszyscy 

nauczyciele, pracownicy 

instytucji 

10. Działalność świetlicy  szkolnej 

 

cały rok nauczyciele świetlicy 

11. Przygotowanie uczniów do 

Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

cały rok K. Motała 

 

 


