
Roczny plan realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie

Zadanie do realizacji/
Numer zadania z programu

Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Strefa rozwoju
Poziom

profilaktyki

Budowanie pewności siebie 
i kształtowanie zaradności 
życiowej.
IV.1.

W klasach IV – VIII każdą godzinę 
wychowawczą rozpoczynać krótkimi 
zajęciami integracyjnymi.

cały rok
wychowawcy klas

IV - VIII
społeczna uniwersalna

Realizowanie programu „Apteczka 
pierwszej pomocy emocjonalnej”.

zgodnie z
harmonogramem

prowadzących

pedagog
A. Chankowska

społeczna selektywna

Wydanie specjalnego numeru „Wieści 
Trójki” poświęconego oszczędzaniu 
i gospodarowaniu finansami. 

X 2021 
nauczyciele
biblioteki

społeczna uniwersalna

Przeprowadzenie e-szkolenia 
nauczycieli na temat depresji uczniów.

zgodnie 
z harmonogra-

mem WDN
dyrekcja psychologiczna uniwersalna

Współpraca z rodzicami, 
skoordynowanie 
oddziaływań 
wychowawczych rodzin 
i szkoły.
IV. 5.

Opracowanie z rodzicami planu pracy 
wychowawcy.

IX 2021 
wychowawcy 
klas I - VIII

społeczna uniwersalna

Przeprowadzenie pedagogizacji 
rodziców na temat depresji dzieci 
w wieku szkolnym.

II semestr dyrekcja społeczna uniwersalna

Opracowanie i rozesłanie rodzicom 
materiałów na temat profilaktyki 
uzależnień.

II semestr pedagog fizyczna uniwersalna

Budowanie świadomości 
i przynależności narodowej.
IV. 2.

Odwiedzenie miejsc pamięci narodowej
w Zambrowie.

pzynajmniej raz
w roku

wychowawcy klas
I - VIII

aksjologiczna uniwersalna

Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla 
klas I - VIII  pod hasłem „WIELCY 
POLACY”.

X 2021 – 
V 2022

SU aksjologiczna uniwersalna



Przeprowadzenie konkursu językowego
- „Mistrz języka ojczystego” II 2022 

K. Powichrowska
J. Chrostowska -

Sufa
aksjologiczna uniwersalna

Przeprowadzenie konkursu „Polska 
w czasie II wojny światowej”

XI 2021 A. Konopka aksjologiczna uniwersalna

Przeprowadzenie konkursu „Kardynał 
Stefan Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia”.

IV 2022 
M. Bogucka

aksjologiczna uniwersalna

Wychowanie do wartości.
IV. 7. 

Zorganizowanie wieczoru autorskiego 
pod tytułem: „Warto być dobrym”.

II semestr
U. Szeligowska -

Krajewska
aksjologiczna selektywna

Zorganizowanie Obchodów „Dnia 
Życzliwości i Pozdrowień”.

XI 2021 wolontariat społeczna uniwersalna

Propagowanie zdrowego 
trybu życia i kształtowanie 
postaw prozdrowotnych.
IV. 8.

Zakładanie szkolnych mini ogródków 
ziołowych pod hasłem: „Świeże zioła 
i ich wpływ na zdrowie”.

cały rok
wychowawcy klas

I - III
fizyczna uniwersalna

Przeprowadzenie na godzinie 
wychowawczej zajęć na temat dbałości 
o zdrowie. 

X – XI 
2021 

wychowawcy klas
I - VIII

fizyczna uniwersalna

Poznawanie różnych ekosystemów 
(łąka, las) w czasie wycieczek 
terenowych.

II semestr
wychowawcy klas

I - III
fizyczna uniwersalna

Przeprowadzanie zajęć 
wychowawczych pod hasłem: 
„Szczepienia – profilaktyka chorób 
zakaźnych” (Przykładowe scenariusze 
znajdują się na stronie ORE 2021).
Przygotowanie plakatów ilustrujących 
hasło: ”Zarażaj odpowiedzialnością” 
i „Zaszczep się wiedzą”.

IX – X 2021
wychowawcy klas

I - VIII
fizyczna uniwersalna

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom 
cywilizacyjnym, w tym 

Przesłanie uczniom klas IV-VIII 
prezentacji multimedialnej nt. 
cyberprzemocy i profilaktyki 

I semestr pedagog społeczna uniwersalna



cyberprzemoc.
IV.10.

uzależnień poprzez e - dziennik.
Przeprowadzenie na godzinie 
wychowawczej zajęć na temat 
przeciwdziałania uzależnieniom.

I semestr
wychowawcy 
klas I - VIII

fizyczna uniwersalna

Zorganizowanie spotkania 
z policjantem, który przypomni 
uczniom klas IV- VIII zagadnienia 
związane z cyberprzemocą 
i zasadami zachowania w Internecie.

II semestr pedagog społeczna uniwersalna

Zorganizowanie przez Samorząd 
Uczniowski konkursu na temat 
bezpieczeństwa cyfrowego.

III 2022 SU społeczna uniwersalna

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów o tematyce informatycznej 
(z obligatoryjnym uwzględnieniem 
komponentu edukacji w zakresie 
bezpieczeństwa cyfrowego).

cały rok
nauczyciele
informatyki

społeczna selektywna

Przeciwdziałanie przemocy, 
agresji rówieśniczej 
w szkole oraz zachowaniom 
autoagresywnym.
IV. 4.

Objęcie uczniów wymagających 
wsparcia psychologicznego 
konsultacjami z psychologiem.

cały rok psycholog psychologiczna selektywna

Zorganizowanie Rekolekcji 
Wielkopostnych na temat 
przeciwdziałania przemocy i agresji 
rówieśniczej.

II semestr ks. Adam Pietrzak społeczna uniwersalna

Pomoc w pokonywaniu 
trudności uczniów w 
przyswajaniu wiedzy 
i umiejętności powstałych 
w czasie nauki zdalnej.
IV.13.

Zorganizowanie samopomocy 
koleżeńskiej na świetlicy szkolnej 
i profilaktyczno – wychowawczej.

cały rok wolontariat społeczna uniwersalna

Przedyskutowanie na spotkaniach 
zespołów oddziałowych sposobu 
udzielania uczniom dodatkowego 
wsparcia w zakresie uzupełniania 
wiedzy.

IX 2021 

nauczyciele
specjaliści

nauczyciele
przedmiotów

społeczna selektywna



Troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo uczniów 
w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią 
COVID – 19.
IV.15.

Zapoznanie uczniów z zasadami 
bezpiecznego zachowania się podczas 
pobytu w szkole w szczególności 
w związku z zagrożeniem 
epidemicznym. 

IX 2021 wychowawcy klas
I – VIII

nauczyciele
przedmiotu

społeczna uniwersalna

Zapoznanie rodziców z zasadami 
bezpiecznego zachowania w szkole 
oraz zagrożeniami wynikającymi z ich 
nieprzestrzegania.

IX 2021 wychowawcy klas
I – VIII

społeczna uniwersalna

Zorganizowanie w każdej klasie 
co najmniej jednego spotkania 
integracyjnego na świeżym powietrzu.

zgodnie 
z planem pracy
wychowawców

wychowawcy klas społeczna uniwersalna

Zorganizowanie Obchodów 
„Światowego Dnia Chorego”.

II 2022 wolontariat społeczna uniwersalna

Zorganizowanie konkursu pod hasłem: 
„Klasa na medal”.

XI - V pedagog
n-le biblioteki

społeczna uniwersalna

Przeprowadzenie w klasach V –VIII 
zajęć dotyczących radzenia sobie ze 
stresem związanym z pandemią. 
W klasach IV zapoznać uczniów 
z ćwiczeniami redukującymi napięcie 
emocjonalne, stres.

I semestr wychowawcy klas
IV - VIII

psychologiczna uniwersalna

Opracował zespół w składzie:

Izabela Rytelewska – przewodnicząca

Katarzyna Powichrowska

Iwona Brzozowska

Jolanta Jasinska


