
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


SFERA ZADANIA FOORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN

Intelektualna Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, 
uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz 
uczniów i przygotowanie 
dokumentów do pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 
i ankiet wstępnych, obserwacje 
podczas bieżącej pracy

wychowawcy 

klas I-III,

nauczyciele wychowawcy

 klas IV-VIII

Wrzesień 2022r.

Podnoszenie efektywności 
nauczania


Zapoznanie uczniów z programem 
nauczania, z wymaganiami 
edukacyjnymi i formami oceniania.


Prowadzenie konsultacji 
przedmiotowych dla uczniów z 
trudnościami edukacyjnymi.


Rozwijanie zainteresowań na 
zajęciach pozalekcyjnych oraz w 
trakcie innowacji:

Szkolne Koło Ligi Morskiej i 
Rzecznej, Koło baletowe, Szkolne 
Koło Wolontariatu, zajęcia 
rozwijające kreatywność, zajęcia 
świetlicowe.


Organizowanie konkursów 

Wewnątrzszkolnych: 

Konkurs recytatorski i piosenki

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Konkursy recytatorskie i czytelnicze

Zawody sportowe 


Konkursy marynistyczne


Wszyscy nauczyciele 


Wszyscy nauczyciele 


Nauczyciele prowadzący koła 
zainteresowań i opiekunowie 
innowacji 


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów


Opiekun Koła LMiR


Wrzesień 2022r.


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok wg harmonogramu




Organizacja uroczystości, imprez 
oraz innych działań na rzecz 
budowania wizerunku szkoły


AKADEMIE:

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2022/2023, Ślubowanie klas I


Akademia z okazji święta KEN


Akademia z okazji Święta 
Niepodległości


Akademia z okazji Święta Patrona 
Szkoły


Szkolna uroczystość wigilijna


Prezentacja z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3-Maja


Pożegnanie klasy 8

Akademia z okazji zakończenia roku 
szkolnego 2022/2023 

Zakończenie roku szkolnego 
2023/2024

Wychowawcy, nauczyciel muzyki i 
plastyki Wrzesień 2022r. 


Październik 2022r.


Listopad 2022r.


Grudzień 2022r.


Grudzień 2022r. 


Kwiecień 2023r. 


Czerwiec 2023r. 


Czerwiec 2023r.


KONKURSY:

• Konkurs biblijny Jonasz;

• Konkurs Sola Scriptura;

• Konkurs piosenki 

angielskiej;

• Konkurs wiedzy o św. 

Patryku

• Konkurs językowy Fox;

• Konkurs recytatorski;

• Konkurs wiedzy o patronie 

szkoły;

• Konkursy marynistyczne;

• Udział w zawodach 

sportowych; 

• Udział w konkursach 

przedmiotowych 
organizowanych przez ŚKO


• Konkursy: recytatorski, 
literacki, ortograficzny


Nauczyciel religii

Nauczyciel religii

Nauczyciele języka angielskiego


Nauczyciel historii


Opiekun koła SKLMiR

Nauczyciele wych.-fiz.


Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele języka 
polskiego

Cały rok szkolny


Listopad 2023r.


Cały rok szkolny

Cały rok szkolny


Według podanego harmonogramu


Cały rok szkolny



Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/KOŁA 
ZAINTERESOWAŃ:


• Szkolne Koło Ligi Morskiej i 
Rzecznej;


• Koło baletowe, 

• Koła przedmiotowe;

• Szkolny Koło Wolontariatu


INNOWACJE:

• „Języki obce z TIKiem”

• „Spójrz na świat przez szlachetne 

kolorowe okulary”

• „Lubię, szanuję, toleruję”

• „Z literaturą i kulturą można się 

zaprzyjaźnić”

• „Matematyczne potyczki”


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

Opiekun Koła LMiR


Nauczyciel wych.-fiz.

Nauczyciele przedmiotów

Opiekun koła


Autorzy innowacji


Nauczyciel plastyki, techniki, 

nauczyciele/wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy, nauczyciele 
wspomagający


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych uzdolnień


Konkursy klasowe

Zajęcia z zakresu orientacji 
zawodowej


Lekcje z wychowawcą

Doradca zawodowy, nauczyciele, 
wychowawcy


Wychowawcy

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Kształtowanie postawy twórczej Prezentowanie twórczości 
artystycznej uczniów/ wybranych 
prac plastycznych na gazetkach 
klasowych/szkolnych.


Dzień Kropki 2022 – ustna 
prezentacja swoich uzdolnień/hobby, 
pogadanka w klasie, przygotowanie 
tematycznych prac plastycznych, 
Happening kl. I-III. 

Konkurs plastyczno-techniczny 
Kalendarz adwentowy.


Wiosenne święta. Przygotowanie 
kartek świątecznych i ozdób. Klasy I-
III


Przygotowanie Pikniku Rodzinnego.

Nauczyciel plastyki, techniki, 

nauczyciele/wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy, nauczyciele 
wspomagający


Wszyscy nauczyciele


Nauczyciele religii


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej


Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny


Wrzesień 2022r.


Listopad 2022r.


Kwiecień 2023r.


Czerwiec 2023r.



Wspomaganie nauki uczniów 
niebędących obywatelami Polski

Zajęcia edukacyjne, dydaktyczno-
wyrównawcze, wspierające


Realizacja innowacji „Lubię, szanuję, 
toleruję”.


Przygotowanie dodatkowych 
materiałów dydaktycznych.

Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, pedagog, psycholog 


Realizator innowacji


Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Kształcenie samodzielnego 
formułowania i wyrażania sądów

Lekcje przedmiotowe, godziny z 
wychowawcą

Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

Podnoszenie efektów kształcenia 
poprzez uświadamianie wagi 
edukacji i wyników egzaminów 
zewnętrznych

Lekcje wychowawcze poświęcone 
tej tematyce, szkolne konkursy z 
nagrodami na najwyższą średnią i 
najlepszą frekwencję

przyznawanie punktów dodatnich do 
zachowania za 100% frekwencję.


Wdrażanie uczniów klas młodszych 
do radzenia sobie z emocjami w 
czasie egzaminów.

Wszyscy nauczyciele


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagog, 
psycholog, pedagog specjalnym 
nauczyciele wspomagający

Zajęcia zgodnie z harmonogramem 
opracowanym w zespołach 
wychowawczych dla 
poszczególnych klas


Cały rok szkolny

Uczenie planowania i dobrej 
organizacji własnej pracy

Lekcje wychowawcze poświęcone 
tematyce planowania i dobrej 
organizacji procesu nauki/pracy/
dnia.

Wychowawcy, pedagog, psycholog Cały rok szkolny

Kształtowanie szacunku do ludzi, 
wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka, prawidłowe rozumienie 
wolności jednostki oparte na 
poszanowaniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna, 
wolontariat szkolny:


• Książka wspiera bohatera;

• Pola Nadziei;

• Szkolne kiermasze 

Opracowanie Program Szkolnego 
Wolontariatu, prowadzenie 
Szkolnego Koła Wolontariatu

Pedagog, nauczyciel historii, 
nauczyciel religii, nauczyciel języka 
angielskiego, nauczyciele 
wychowawcy, nauczyciel geografii, 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

Opiekun koła

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

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

Świętowanie rocznic i wydarzeń 
patriotycznych, lekcje wychowawcze 
na temat patriotyzmu,

spotkanie z ciekawymi ludźmi – 
historia Jaworza. Realizacja 
innowacji Piórem i kamerą, czyli 
młody twórca w akcji. Część 2

Nauczyciele zespołu 
humanistycznego, wychowawcy

Zgodnie z kalendarzem uroczystości 



Działanie na rzecz szerszego 
udostępniania kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 
edukacji patriotycznej, nauczania 
historii oraz poznawanie polskiej 
kultury, w tym osiągnięć duchowych 
i materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie min. wycieczek 
edukacyjnych.

Lekcje historii, geografii, wiedzy o 
społeczeństwie, lekcje 
wychowawcze, edukacja społeczna i 
polonistyczna w kl. I-III,  wycieczki 
szkolne

Nauczyciel historii, nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel 
geografii, wychowawcy, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej

Cały rok szkolny

Poznanie kultury rodzimej, 
zaznajamianie z kulturą regionu

Piórem i kamerą, czyli młody twórca w 
akcji. Realizacja innowacji 
promującej Jaworze.

wycieczki, tematyczne lekcje 
wychowawcze,

Nauczyciel historii, nauczyciel języka 
polskiego

nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny

Wzmocnienie edukacji ekologicznej 
w szkołach. Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za środowisko 
naturalne.

Dzień czystego powietrza:

-pogadanka, temat realizowany na 
godzinie z wychowawcą, analiza 
materiałów dydaktycznych 
Stowarzyszenia ARKA

Śmieciobranie -pogadanka, temat 
realizowany na godzinie z 
wychowawcą, analiza materiałów 
dydaktycznych Stowarzyszenia 
ARKA


Przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu przyrodniczo-plastycznego 
w klasach I-III


Wyście edukacyjne klas młodszych 
do Doliny Wapienica.


Wizyty w Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej


Udział w akcji „Dzień Ziemi”


Przygotowanie doniczek z ziołami na 
kiermasz szkolny.

Nauczyciele

wychowawcy


Wychowawcy 

klas I-III


Wychowawcy 

klas I-III


Wychowawcy


Wychowawcy


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

Listopad 2022r.


Marzec 2023r.


Wrzesień 2022r.


Cały rok szkolny


Kwiecień 2023r.


Kwiecień 2023r.



Poznanie dorobku kulturalnego 
Europy, świata, wykształcenie 
postawy tolerancji i szacunku dla 
innych narodów, kultur, religii

Międzynarodowa wymiana 
młodzieży - Węgry


Lekcje wychowawcze poświęcone 
tej tematyce.


Dzień św. Patryka – wybrane 
elementy kultury Irlandii – min. 
prezentacja multimedialna, 
wykonywanie ćwiczeń 
interaktywnych


Organizacja Dnia Dziecka 


Nauczyciele języków obcych


Wychowawcy


Nauczyciele języka angielskiego


Wychowawcy

Maj 2023r.


Cały rok szklony


Marzec 2023r.


Czerwiec 2023r.

Uczenie właściwego pojęcia 
tolerancji, odwagi w reagowaniu na 
niesprawiedliwość, krzywdę 
drugiego człowieka, agresję

Warsztaty/pogadanki w trakcie zajęć 
z pedagogiem szkolnym, na 
wybranych zajęciach z 
wychowawcą.


Zajęcia integracyjne w kl. I-III


Dzień różnorodności kulturowej – 
lekcje wychowawcze, pogadanki, 
prezentacja multimedialna, gazetka 
ścienna poświęcona tej tematyce.

Pedagog szkolny 


Pedagog szkolny, psycholog


Nauczyciele wychowawcy


Cały rok szkolny zgodnie z 
harmonogramem opracowanym 
przez pedagoga/ nauczycieli 
wychowawców


Wrzesień 2022r.


Maj 2023r.


Promowanie zdrowego stylu życia Dzień Dziecka i Dzień Sportu. Gry i 
zabawy, zajęcia sportowe, integracja 
zespołów klasowych.


Przygotowanie sałatek, surówek oraz 
soków przez uczniów klas 
młodszych.


Bezpieczne ferie. Pogadanka, 
prezentacje multimedialne.

Bezpieczne wakacje. Pogadanka, 
prezentacje multimedialne.

Nauczyciele wychowawcy

nauczyciele wychowania fizycznego


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej


Nauczyciele wychowawcy

Maj/czerwiec 2023r.


Październik 2022r.


Luty 2023r.

Czerwiec 2023r.



Wychowanie do wrażliwości na 
prawdę i dobro. Kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i 
dbałości o zdrowie.

Pogadanki, udział w akcjach 
charytatywnych, niesienia pomocy 
innym, np.:

Onkoimprezownia – zbiórka środków 
higieny osobistej oraz zabawek dla 
dzieci i ich mam przebywających na 
oddziale onkologicznym w 
Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka

Dajemy rzeczom drugie życie – 
zbiórka gier i zabawek, dochód ze 
sprzedaży organizowanej przez 
Stowarzyszenie ARKA wspiera 
zwierzęta.

Spotkanie uczniów klas I-III ze 
starszymi uczniami szkoły, którzy 
należą do Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Pogadanka, 
prezentacje.

Zorganizowanie zbiórki karmy dla 
zwierząt.

Wszyscy nauczyciele

pedagog szkolny


Opiekun Koła, wychowawcy klas I-III


Nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny zgodnie z 
harmonogramem realizowanych 
działań



Organizacja opieki i pomocy Współpraca z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, z 
gminnym ośrodkiem profilaktyki 
alkoholowej, Sądem Rejonowym dla 
Nieletnich, Komendą Policji, GOPS, 
MOPS


Współpraca z instytucjami 
charytatywnymi


Udzielanie stypendium za wyniki w 
nauce


Organizowanie zajęć 
terapeutycznych dla uczniów 
przejawiających trudności 
wychowawcze 
Praca w ramach zespołu 
wychowawczego


Współpraca z higienistką szkolną


Współpraca z rodzicami-
przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych


Pedagog, psycholog, dyrektor szkoły


Wyznaczenie nauczyciele


komisja stypendialna, dyrektor 
szkoły


Pedagog szkolny, dyrektor szkoły

Zastępca dyrektora, nauczyciele, 
psycholog, pedagog szkolny


Wychowawcy, higienistka szkolna


Wychowawcy, pedagog szkolny

cały rok szkolny


cały rok szkolny


styczeń, czerwiec 2023


cały rok szkolny


cały rok szkolny


cały rok szkolny



Społeczna Kształtowanie przekonania o 
społecznym wymiarze istnienia 
osoby ludzkiej, a także o 
społecznym aspekcie bycia uczniem 
szkoły 

Omówienie zasad statutu szkoły i 
regulaminów szkolnych, 

lekcje wychowawcze poświęcone tej 
tematyce.


Spotkanie z pielęgniarką, 
pedagogiem, psychologiem 
szkolnym, policjantem w klasach I-
III.


Przypomnienie zasad ewakuacji/
zorganizowanie ewakuacji próbnej.


Udział w konkursie piosenki 
wiosennej.

Dzień Kobiet – kiermasz.


Przygotowanie i przeprowadzenie 
balu karnawałowego uczniów kl. I- 
III.


Udział w imprezach 
środowiskowych:  

Święto Patrona Szkoły imprezy 
LMiRz, Majówka, Posiady


Pisanie artykułów do gazety lokalnej 
„Echo Jaworza”


Prowadzenie kroniki szkolnej

Nauczyciele wychowawcy, 
nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, nauczyciele świetlicy


nauczyciele wychowawcy

wychowawcy 

klas I-III


Dyrektor wychowawcy, Straż 
Pożarna


Wychowawcy kl. I-III


Wszyscy nauczyciele


Nauczyciel j. angielskiego


Nauczyciel historii

Wrzesień 2022r.


Wrzesień 2022r.


Listopad 2022r.


Marzec 2022r.


Listopad 2022r.


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Praca na rzecz samorządności i 
życia w społeczności oraz w 
środowisku

Opieka nad szkolnym Kołem Ligi 
Morskiej i Rzecznej


Współpraca z Uniwersytetem 
Pedagogicznym w Krakowie, UŚ 
wydział fizyki i matematyki


Współpraca z TMJ oraz 
organizowanie posiad

Współpraca z organizacjami 
społecznymi, działającymi na terenie 
Jaworza i poza nim KGW, TMJ, SNJ, 
OSP, LMiRz, BSM, OPGJ

Opiekun Koła LMIR


Nauczyciel biologii


Dyrektor, nauczyciel historii

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny




Uczenie działania zespołowego, 
tworzenia klimatu dialogu i 
efektywnej współpracy, umiejętności 
słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów.

Uczenie zasad samorządności i 
demokracji

Warsztaty z zakresu komunikacji 
społecznej, pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród innych, 
analizy sytuacji problemowych i 
możliwości ich konstruktywnego 
rozwiązywania.

Wybory do samorządu 
uczniowskiego/wybory samorządów 
klasowych, bieżąca kontrola ich 
działalności, wybory opiekuna 
samorządu uczniowskiego. 


Dzień praw dziecka. Gazetka, 
pogadanka w klasach.


Kodeksy klasowe.

Pedagog szkolny


Opiekun samorządu


Nauczyciele wychowawcy


Nauczyciele wychowawcy


Zgodnie z harmonogramem zajęć.


Wrzesień 2022r.


Listopad 2021r.


Wrzesień 2022r.

Doskonalenie kultury bycia. Drogi prowadzą zawsze do ludzi 
współpraca z Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Bobrowie.

Nauczyciel języka angielskiego Grudzień 2022r.

Kształtowanie postawy szacunku 
wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata. 
Wyjście do Doliny Wapienica – 
integracja uczniów klas I-III.


Udział w akcjach charytatywnych na 
rzecz zwierząt.

Wychowawcy

 klas I-III


Opiekun Szkolnego Koła 
Wolontariatu

Kwiecień 2022r.

Wrzesień 2022r.


Cały rok szkolny

Kształtowanie aktywnej postawy 
wobec przyszłej pracy zawodowej 
oraz wymagań rynku pracy. 
Współpraca z Urzędem Gminu w 
Jaworzu oraz innymi instytucjami w 
celu uzyskania informacji o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy

Lekcje doradztwa zawodowego Pedagog Cały rok szkolny

Systematyczne monitorowanie 
frekwencji uczniów na zajęciach 
lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami 
w zakresie kontroli obowiązku 
szkolnego

Analiza frekwencji uczniów 


Systematyczne informowanie 
rodziców o absencji uczniów, 
wywiadówki, indywidualne spotkania 
z rodzicami.

Wicedyrektor, nauczyciele 
wychowawcy, pedagog szkolny, 
psycholog szkolny

Cały rok szkolny zgodnie z 
harmonogramem zebrań z 
rodzicami, ustalonym na dany rok 
szkolny, bieżąca praca nauczycieli 
wychowawców.



Nauka nabywania świadomości 
własnych słabych i mocnych stron, 
kształtowanie samoakceptacji, 
budowanie poczucia własnej 
wartości

Warsztaty dla uczniów prowadzone 
przez psychologa


Lekcje wychowawcze,

zajęcia doradztwa zawodowego


Edukacja społeczna w kl. I-III

Psycholog


Wychowawcy

Pedagog


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

Styczeń 2022


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

Wspomaganie przez szkołę 
wychowawczej roli rodziny, min. 
przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych Wychowanie do życia 
w rodzinie oraz realizację zadań 
programu wychowawczo – 
profilaktycznego


Organizacja zajęć Wychowanie do 
życia w rodzinie

Realizacja programu wychowawczo-
profilaktycznego


Rozmowy i pogadanki z uczniami 
klas młodszych na temat rodziny i 
roli jej członków.


Obchody Dnia Babci i Dziadka oraz 
Dnia Mamy i Taty.

Nauczyciel wychowanie do życia w 
rodzinie, 

pedagog, psycholog, pedagog 
specjalny, wszyscy nauczyciele


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej.

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Luty 2023r., Maj 2023r., Czerwiec 
2023r. 

Dbanie o wizerunek szkoły Święto 1-go dnia wiosny, Szkoła na 
opak 


Organizacja Pikniku Szklonego,


Wigilijki szkolne


Organizowanie wycieczek szkolnych 
i klasowych


Organizowanie wycieczek 
przedmiotowych

Organizowanie wyjść do teatru


Współpraca z zagranicą- Węgrzy

nauczyciel muzyki, nauczyciel j. 
niemieckiego, nauczyciel świetlicy, 
nauczyciel fizyki


Dyrektor, Rada Rodziców, wszyscy 
nauczyciele

Wychowawcy


Wszyscy nauczyciele


Nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, nauczyciel j. polskiego


nauczyciele j. angielskiego


Marzec 2023 r.


Czerwiec 2023r.


Grudzień 2022r.


Czerwiec 2023r.


Cały rok szkolny


Maj 2023r.


Emocjonalna Kształcenie umiejętności 
rozpoznawania własnych emocji

warsztaty dla uczniów prowadzone 
przez specjalistów z PPP


Indywidualne konsultacje z 
pedagogiem i psychologiem, 
rozmowy wspierające


Pracownicy PPP


pedagog/psycholog

Marzec 2023r.



Kształcenie umiejętności 
rozwiązywania problemów bez 
użycia siły

Lekcje wychowawcze

Pogadanki

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Cały rok szkolny

Imprezy szkolne
 przeprowadzenie Dnia Dziecka, balu 
karnawałowego, dyskotek

opiekun SU

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Ochrona Zdrowie psychicznego Poszerzanie wiedzy uczniów na 
temat wpływu sytuacji kryzysowej na 
funkcjonowanie w szkole oraz 
możliwości uzyskania pomocy w 
szkole i poza szkołą


Realizacja programu „Szkoła 
Myślenia Pozytywnego”


Realizacja rekomendowanego 
programu profilaktycznego 
„Przyjaciele Zippiego”

Lekcje wychowawcze z udziałem 
psychologa/pedagoga


Lekcje wychowawcze z udziałem 
psychologa/pedagoga


Lekcje wychowawcze z udziałem 
psychologa/pedagoga


Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny

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


Realizacja rekomendowanego 
programu profilaktycznego 
„Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej”

Indywidualne rozmowy wspierające z 
każdym uczniem, jego rodzicami. 
Ustalenie zakresu dalszych działań. 
Dalsze postępowanie wg ustaleń. - 
konsultacje z pedagogiem i 
psychologiem


Lekcje wychowawcze

Wychowawca, psycholog szkolny, 
pedagog szkolny


Koordynator programu oraz 
przeszkolenie nauczyciele

zgodnie z potrzebami


Cały rok szkolny

Odbudowanie i umacnianie u 
uczniów prawidłowych relacji w 
grupie klasowej, poczucia wspólnoty 
(reintegracja).

Lekcje wychowawcze – gry i zabawy 
integracyjne, pogadanki, rozmowy.

Realizacja rekomendowanego 
programu profilaktycznego – 
Przyjaciele Zippiego dla klas I-III.

Realizacja rekomendowanego 
programu profilaktycznego - 
Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej dla klas I-VI.

nauczyciele wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy, pedagog, 
pedagog specjalny

cały rok szkolny



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, wzmacniający  pozytywny 
klimat szkoły oraz poczucie 
bezpieczeństwa. Roztropne 
korzystanie w procesie kształcenia z 
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia z narzędzi i 
sposobów cyfrowych oraz  metod 
kształcenia wykorzystujących 
technologie informacyjno-
komunikacyjne.

Konsultacje z pedagogiem i 
psychologiem


Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Prezentacje multimedialne, 
pogadanki, gazetka ścienna.


Lekcje informatyki


Lekcje wychowawcze

Pedagog, psycholog, pedagog 
specjalny


Nauczyciele wychowawcy


Nauczyciel informatyki


Zgodnie z potrzebami


 

Luty 2023r.


Cały rok szkolny


Zgodnie z potrzebami

Kształtowanie odpowiednich 
właściwych

nawyków zdrowotnych i 
higienicznych


Przekazanie wiedzy na temat 
negatywnych skutków spożywania 
alkoholu, zażywania dopalaczy, 
palenia tytoniu oraz e-papierosów

ukazanie mechanizmu uzależnienia

modelowanie asertywnych postaw

ukazanie konsekwencji prawnych 
wobec nieletnich stosujących używki

Policja, pedagog, psycholog, 
pielęgniarka szkolna, nauczyciele 
wychowawcy


Cały rok szkolny



Działania w zakresie zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i nauki

Przypomnienie zasad bezpiecznej 
nauki i pracy w szkole i poza nią 
(przepisy bhp).

Wdrażanie powyższych zasad 
poprzez monitorowanie i stałą 
kontrolę (dziennik elektroniczny, 
protokoły


Opracowanie procedur 
funkcjonowania w trakcie trwania 
pandemii COVID-19


Wdrażanie regulaminów pracowni 
przedmiotowych, sali gimnastycznej, 
boiska szkolnego oraz zasad 
bezpiecznego zachowania na 
wycieczkach i w czasie uroczystości 
szkolnych


Prowadzenie rejestrów i 
sprawozdawczości w zakresie 
wypadków na terenie szkoły


Przeprowadzanie szkoleń 
nowoprzyjętych pracowników oraz 
okresowe szkolenia pracowników 
zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu


Spacer wokół szkoły, przypomnienie 
zasad bezpiecznej drogi do szkoły.

Dyrektor, Inspektor bhp, społeczny 
inspektor pracy, wychowawcy


Dyrektor, zastępca dyrektora,

nauczyciele


Dyrektor


Dyrektor, Inspektor bhp


Dyrektor, Inspektor bhp


Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej

Wrzesień, cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


Wrzesień 2023r. 


