Harmonogram realizacji zadań, który jest integralną częścią Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie
(stanowi jego załącznik) na rok szkolny 2017/2018.
CELE

ZADANIA

I.
Integracja
1.Stworzenie dobrze działających
społeczności zespołów klasowych:
szkolnej
- budowanie właściwych relacji
i zespołów
z rówieśnikami, przygotowanie do
klasowych.
prawidłowego funkcjonowania
w grupie oraz pełnienia
odpowiednich ról
- organizacja imprez integrujących
klasę
- kształcenie umiejętności
podejmowania indywidualnego
i zespołowego wysiłku
- stworzenie sprawnie działającego
systemu pomocy koleżeńskiej
- angażowanie młodzieży na rzecz
uczniów niepełnosprawnych

SPOSOBY REALIZACJI

-

TERMIN

OSOBY ODP.

zawarcie kontraktu klasowego (ustalenie zasad IX
funkcjonowania)
ustalenie działań, uroczystości integrujących
IX
klasy, wspólnych wycieczek, wyjść do kina
teatru, muzeum
„Diagnoza na wstępie” diagnozowanie
IX, X
warunków życia uczniów i umożliwienie im
korzystania z różnych form pomocy

wych, uczniowie

-

udział uczniów w uroczystościach szkolnych
i klasowych

cały rok

wych, nauczyciele

2. Dwa tygodnie adaptacyjne uczniów
klas I, IV i VII

-

zabawy i zajęcia integracyjne, wycieczki
integracyjne

IX

wych. klas

3. Budowanie więzi wewnątrzszkolnej
oraz tworzenie wspólnoty nauczycieli,
uczniów i rodziców.

- wystawy fotograficzne i plastyczne
prezentowane na zebraniach z rodzicami

-

-

zesp. klasowe

wychowawcy,
pedagog
zespół
wychowawczy

wg planu
opiekunowie kół
kół zainte- zainteresowań
resowań
1

- prezentacja multimedialna zdjęć
trzecioklasistów na zakończenie szkoły
II.
1. Kształtowanie właściwych postaw:
Szkoła
- znajomość i stosowanie wartości
środowisi norm życia społecznego
kiem
- wyrabianie poczucia własnej
wychowawwartości
czym
- rozwijanie aktywności
wspierają- przygotowanie do rozpoznawania
cym rozwój
wartości moralnych, dokonywania
ucznia
wyborów
- kształcenie umiejętności słuchania
innych i rozumienia ich poglądów
- rozwój empatii i zachowań
asertywnych

2. Kształtowanie u uczniów
obowiązkowości, systematyczności
oraz odpowiedzialności za własne
czyny i zdrowie.

-

-

VI

E. Michalska, koło
fotograficzne

- angażowanie do różnych form aktywności
szkolnej i pozaszkolnej
- dobór treści programowych z poszczególnych
przedmiotów do prezentacji różnych postaw,
ocen i zachowań ludzi
- poznanie wybitnych osobowości, regionalnych
twórców, biografii sławnych ludzi z wyraźnym
akcentowaniem ich szacunku dla wartości
uniwersalnych
- wdrażanie do planowania i organizacji pracy
własnej i zespołowej
- ocena sytuacji w klasie i w szkole –
(prezentowanie uczniowskich wzorów)
- prowadzenie godzin wychowawczych
nastawionych na budowanie postaw
asertywnych i dbanie o zdrowy styl życia,
unikanie ryzykownych zachowań

Cały rok

Wychowawcy,
pedagog
Nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych
N-le przedmiotów,
wychowawcy,
biblioteka

uświadomienie uczniom praw i obowiązków
wynikających z przepisów prawa szkolnego
kształtowanie cech osobowościowych
tj. obowiązkowość, systematyczność
i odpowiedzialność
uświadomienie uczniom wpływu
prawidłowego stylu życia i aktywności
ruchowej na nasze zdrowie

Cały rok

Cały rok
Cały rok

Cały rok
I, VI
Cały rok

Cały rok
Cały rok

Wychowawcy,
zespół wychow.
Wychowawcy,
pedagog

Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele,
pielęgniarka
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3. Poszukiwanie nowych form
oddziaływań na uczniów i ich
rodziców w zakresie uczestnictwa
w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.

4. Praca z uczniem mającym
problemy z opanowaniem
podstawy programowej.

5.

Pomoc uczniom we
wszechstronnym, harmonijnym
rozwoju. Rozwijanie umiejętności

- udział w lekcjach otwartych prowadzonych dla
rodziców, nauczycieli i uczniów:
 j. polski (klasa IV)
 matematyka klasa III (nowe technologie)
- współpraca z przedszkolami (1 i 4)
 zajęcia otwarte (matematyki, informatyki,
j. polskiego, pierwszej pomocy) dla
przedszkolaków

Cały rok

Nauczyciele
przedmiotów,
E. Michalska
M. Kasprzycka

Cykliczne
Cały rok

Ewa Siergiej
Aneta Wojsyk
M. Grabowska
E. Michalska

- prelekcje dla rodziców

Cały rok

- kontakt bezpośredni i mailowy z rodzicami

Cały rok

Pracownicy WSSE
Wychowawcy
Pracownicy PPP
Wojsyk Aneta
Michalski Szymon
Wychowawcy klas

- wzmocnienie nadzoru wychowawców i
Cały rok
wszystkich nauczycieli nad frekwencją uczniów
na zajęciach (obowiązkowe sprawdzanie listy
obecności uczniów, założenie przez każdego
ucznia klasy pierwszej zeszytu usprawiedliwień)
- monitorowanie frekwencji uczniów
Cały rok

Wychowawcy i
nauczyciele

zespół wychow.

-

diagnozowanie trudności uczniów w nauce

Cały rok

Wychowawcy,
n-le przedmiotów ,
Pedagog

-

realizacja działań wspierających uczniów
z trudnościami w nauce, tworzenie zespołów
dydaktyczno - wyrównawczych i pomocy

XI 2017 –
III 2018

Wychowawcy,
nauczyciele
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interpersonalnych.

6.

Rozbudzanie zainteresowań
ucznia i pomoc w odkrywaniu
własnych możliwości, predyspozycji,
talentów. Dokonanie właściwego
wyboru dalszej edukacji.

koleżeńskiej
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- działalność świetlicy w ramach zajęć:
 teatralne
 artystyczne
 psychoedukacyjnych z elementami
socjoterapii
 „Word of Robots” – zajęcia z
robotyki
 gier fabularnych
- diagnozowanie uczniów szczególnie
uzdolnionych
- Dyskusyjny Klub Książki – edukacja
czytelnicza
- Dyskusyjny Klub Filmowy

- realizacja dodatkowych zadań zawartych
w programie klasy dwujęzycznej i klasy
z rozszerzonym językiem angielskim
 Dzień języków obcych – turniej
 Konkurs recytatorski
 Konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych
-

udział w konkursach:
 Puchar Dyrektora Szkoły
 tytuł prymusa szkoły i klasy

Cały rok

terapeuci
oligofrenopedagog
T. Chojnowska

X-III
E. Michalska
M. Powodzińska
D. Kłembek
Sz. Michalski
Sz. Michalski
Cały rok

n-le przedmiotów

Cały rok

K. Różycka

Cały rok

E. Michalska
W. Brzozowska
D. Kłembek

Cały rok

n-le j. angielskiego
n-le j. angielskiego

IX
XI

n- le j.
angielskiego

IV/V

I,VI
I,VI

zespół
dydaktyczny
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konkurs o tytuł „Mistrza Intelektu”

VI



II półrocze



konkurs ortograficzny o pióro dyrektora
szkoły dla klas II- gimnazjum
konkurs ortograficzny – dla klasy IV
konkursy recytatorskie dla szkoły
podstawowej i gimnazjum
konkurs Mistrz Języka Polskiego



turniej powiatowy z matematyki

V



realizacja innowacji pedagogicznej
„Matematyka, finanse i ja”
szkolny etap wojewódzkich konkursów
przedmiotowych

Cały rok
M. Stryjek
wg
harmonog. N-le przedmiotów



konkurs najlepszego czytelnictwa ucznia
i klasy

I, VI

K. Różycka



Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych
Udział w konkursach muzycznych i
plastycznych

X

K. Różycka

Cały rok

M. Powodzińska

Cały rok

A. Wojsyk

V/VI

A. Tomporowski










Przygotowanie do certyfikatu FIT 2
z języka niemieckiego
Tydzień przedmiotów matematycznoprzyrodniczo - informatycznych

n-le. j. polskiego

II półrocze
II półrocze
II półrocze

E. Ulatowska
A. Tomporowski
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Konkurs matematyczno –
V
przyrodniczy klas VII i II i III
Fizyka, chemia, biologia w życiu
codziennym – pokazy i eksperymenty

A. Tomporowski
K. Piotrowska
M. Graszk Grabowska

-

Projekt „Jestem bezpieczny w sieci”
dla klas IV

V

A. Wojsyk

-

Konkurs wiedzy internetowej dla
uczniów gimnazjum

V

S. Michalski

-

Turniej szachowy

V

Sz. Michalski
D. Piotrowicz

Cały rok

Opiekunowie kół,
klubów

- Udział w zajęciach organizowanych przez UWM
Olsztyn „Olsztyńskie Dni nauki i sztuki”

IX

- wymiana polsko – niemiecka

V

- Narodowe Czytanie – „Wesele” S. Wyspiański

IX

A. Tomporowski
B. Górna
M. GraszkGrabowska
A. Wojsyk
Cepowicz
M. Powodzińska
K. Różycka

- turniej draft Magic the Gathering

XI

Sz. Michalski

- ogólnopolski konkurs „Bezpieczni +”

Cały rok

E. Kańczewska

-

-

praca w kołach zainteresowań, kołach
przedmiotowych, zajęciach sportowych,
klubach
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Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Cały rok
Zawodowego
- współpraca z MCK OHP Punkt Doradztwa
Cały rok
i Powiatowym Urzędem Pracy
- Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom

XI

- Dzień Pluszowego Misia – konkurs plastyczny dla Cały rok
klasy I
- zajęcia biblioteczne w MBP dla klas I
III.
Jesteśmy
częścią
historii
szkoły

1. Współtworzenie tradycji szkoły.

- prowadzenie kroniki szkoły i kroniki sportowej

Cały rok

- prowadzenie Złotej Księgi Absolwentów

VI

- obchody Święta Szkoły – Tydzień z patronem
 Wykonanie i wystawa kodeksów rycerskich
 Konkurs plastyczny – herb średniowieczny

V

W. Brzozowska
wychowawcy
zespoły klasowe,
rodzice, n-le
K. Różycka
E. Siergiej
E. Siergiej

K. Różycka
M. Chabińska
M. Krawczyk
K. Różycka
M. Chabińska
Wychowawcy klas
poloniści, kl I
historycy, n-l
plastyki, kl III
D. Piotrowicz
M. Stempka

 Śladami zamków krzyżackich – prezentacja
multimedialna (projekt)

II semestr

 Lekcja muzealna – Śladami zakonu
krzyżackiego w Działdowie

wg harm.

Nauczyciele j.
polskiego

V

wychowawcy

V

Sz. Michalski




Spotkania z wychowawcami
upamiętniające rocznicę nadania imienia
szkole, przybliżające postać patrona
Festiwal Fantastyki KrólKon
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- ślubowanie, pasowanie na ucznia klasy I
- ślubowanie uczniów klas IV i VII
- apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

X

- otrzęsiny uczniów klasy VII

X

SU
W. Brzozowska

- Jasełka Bożonarodzeniowe

XII

- koncert kolęd

XII

M. Chabińska
E. Kańczewska
M. Powodzińska

I/II

K. Różycka

III

E. Kańczewska
M.Chabińska

VI

S. Żuchowska Ptak
M.Powodzińska
A. Karpa

- Pasowanie uczniów klas I na czytelnika

- spotkania z okazji Rekolekcji
Wielkopostnych
- apele kończące rok szkolny
(polonez w wykonaniu uczniów klas III)

- Savoir – vivre w Jedynce – ogólnoszkolny
projekt dotyczący przyswajania przez uczniów
dobrych manier
- # kultura – konkurs dla klas VII, II i III

E. Michalska
M. Powodzińska
E. Siergiej
K. Piórek
Opiekun SU

Cały rok

D. Klembek
E. Michalska

VI

B.Górna
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M. Powodzińska
- 50 lat muzyki rozrywkowej – projekt
ogólnoszkolny

IV
Bezpieczeństwo ucznia,
jego zdrowie
i higiena

-

1. Dbanie o wszystkie sfery
(wymiary) zdrowia:
sferę fizyczną
sferę emocjonalną
sferę intelektualną
sferę duchową
sferę społeczną

-

-

promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
poprzez prowadzenie akcji profilaktycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
uzależnień (akcja „Rzuć palenie razem
z nami”, akcje organizowane przez PCK
i SANEPID)
 konkurs plastyczny dla klas I – „Nie
pal przy mnie, proszę.”
kontynuacja realizacji działań w ramach
programu „ Jestem bezpieczny w życiu
realnym i wirtualnym”

Cały rok

Zespół wychow
J. Zwierz
E. Michalska
D. Kłembek
SU

Cały rok

Animator
Zdrowia,
pielęgniarka
szkolna

X/XI

E. Siergiej
K. Piórek
Nauczyciele

Cały rok

-

program profilaktyczny w zakresie zwalczania Cały rok
AIDS/HIV dla klas III

-

realizacja programu profilaktycznego
„Trzymaj formę”
 „Zachowaj trzeźwy umysł”
 „Rzuć palenie razem z nami”
 „Zdrowy styl życia”

Cały rok

Tydzień „Ze zdrowiem za pan brat”

V

-

M. GraszkGrabowska
wychowawcy

T. Chojnowska
M. Krawczyk
M. GraszkGrabowska
Zespół wych.
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-

4. Ukształtowanie w uczniach:
zachowań bezpiecznych w szkole,
w domu , na drodze, w czasie zabaw,
gier, nauki i odpoczynku.

zorganizowanie festynu o tematyce
prozdrowotnej i unikaniu zachowań
ryzykownych



sportowe rozgrywki międzyklasowe

Wszyscy
nauczyciele

V

n-le W-F

kontrolowanie stanu zdrowia i pomiar wzrostu Cały rok
– indywidualne spotkania z pielęgniarką

Pielęgniarka

- realizacja programów: „Owoce i warzywa w
szkole” oraz „Szklanka mleka”

Cały rok

Koordynator
J. Zwierz

-

pogadanki z zakresu zdrowego stylu życia

Cały rok

Wychowawcy,
pielęgniarka

-

współpraca z policją, sądem

Cały rok

Pedagog
Wychowawcy

-

realizacja zadań SPWP

Cały rok

Wychowawcy klas

-

współpraca z PCK

Cały rok

-

przygotowanie uczniów do udziału
w Powiatowych Zawodach Ratownictwa
Przedmedycznego

V/VI

M. Graszk Grabowska
E. Kańczewska
M. Graszk Grabowska

-

realizacja zadań wychowania
komunikacyjnego
działania w ramach Powiatowego Centrum
BRD
przygotowanie uczniów do uzyskania karty

Wg harm

D. Piotrowicz

Wg harm

D. Piotrowicz

Wg harm

D Piotrowicz

-

3. Umożliwienie uczniom zdobycia
wiedzy o zasadach zachowania się
w stanach zagrożenia życia i zdrowia.



-
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rowerowej
- Ogólnopolski Program Akademia Bezpiecznego
Puchatka

V.
Rozwój
kultury
fizycznej
i turystyki

1. Działania sprzyjające rozwojowi
fizycznemu uczniów.
2. Rozbudzanie zainteresowań
krajoznawczych i przyrodniczych.

- uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowo
rekreacyjnych oraz imprezach sportowych
według kalendarza imprez
-

VI.
Wdrażanie
do
samorządności
uczniowskiej
VII.
Rozwijanie
patriotyzmu,
kształtowanie poczucia
tożsamości
lokalnej,
regionalnej
i narodowej.

1. Działalność Samorządu
Szkolnego i Samorządów
Klasowych

1.

Kształtowanie właściwych
postaw obywatelskich,
wyrabianie szacunku do symboli
szkolnych, narodowych

Cały rok

E. Siergiej
K. Piórek
A. Wojsyk
M. Graszk

Cały rok

Nauczyciele wf

organizowanie wycieczek krajoznawczych
VI
M. Graszk –
tydzień wycieczek szkolnych i klasowych
Grabowska
zajęcia terenowe „Leśne ścieżki dydaktyczne” II półrocze M. Powodzińska
K. Piotrowska

-

realizacja planu Samorządu Szkolnego
inicjowanie wydarzeń na terenie szkoły

Cały rok

Zespoły klasowe
Samorząd Szkolny
Opiekun SU

-

udział w uroczystościach, imprezach z okazji
rocznic, świąt, świąt państwowych
i regionalnych
 apel poświęcony odzyskaniu niepodległości
przez Polskę – Przegląd Pieśni
Patriotycznej
 audycja z okazji uchwalenia Konstytucji
3 Maja
 obchody Dnia Papieskiego

Cały rok

wychowawcy

XI

D. Piotrowicz
W. Brzozowska

V

A. Panek

X

N-le religii



IV

N-le religii

Rocznica kanonizacji Jana Pawła II
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- „Wilczym tropem – Żołnierze Wyklęci z
Działdowa i okolic” wystawa
- Patroni ulic Działdowa – akcja edukacyjno społeczna
- Szkoła Wierna Dziedzictwu – konkurs KO
(certyfikat)

III

A. Panek

Cały rok

A. Panek

- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Obozów Koncentracyjnych

VI

A. Panek

- Wolontariusze czytają dzieciom w szkolnej
świetlicy – czytanie polskich legend, baśni i bajek

Cały rok

A. Panek
M. Mroczek

- „Poznaj nasz region” – lekcja dla gimnazjum
w Dobrzyniu i wyjazd do Gimnazjum
w Dobrzyniu
- „ Jaką rolę w poznawaniu świata odgrywali
polscy geografowie i podróżnicy” - projekt
- opieka nad miejscami pamięci narodowej

XiV

Cały rok

E. Michalska
D. Kłembek
Zespół wych
K. Piotrowska
Wychowawcy
N. historii

współpraca z instytucjami wspierającymi
szkołę w zadaniach opiekuńczowychowawczo-dydaktycznych
udział w imprezach lokalnych
Przedstawienie w języku angielskim dla
dzieci z Przedszkola nr 4

Cały rok

pedagog szkolny

Cały rok
XII

wybrani n-le
S. Żuchowska –
Ptak

-

Współpraca z Domem Dziecka w Gryźlinach

Cały rok

-

Koncerty muzyczne dla środowiska lokalnego

XI, V

M. Mroczek,
M. Stryjek
M. Powodzińska
K. Różycka

-

-

Cały rok

X

A. Panek

12

VIII.
Edukacja
ekologiczna

1. Kształtowanie świadomości
ekologicznej poprzez rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za
środowisko w skali lokalnej oraz
globalnej.

-

Spektakl teatralny dla przedszkola nr 4 i 1,
klas I i IV

V

-

Projekt „Młodzi w akcji” dla klasy IV

Wg
M. Stryjek
harmonogr
amu

- współpraca z Działdowskim Centrum
Ekologicznym i Związkiem Gmin
Działdowszczyzna
- zbiórka surowców wtórnych

E. Michalska

Cały rok

M. Graszk Grabowska

Cały rok

SU, M. Graszk Grabowska

Przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017r. i na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 20.09.2017r.
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