Program wychowawczo - profilaktyczny w roku szkolnym 2019/2020
Hasło: Sukces bez presji, szkoła bez agresji !

Tematy przewodnie:
 promujemy czytelnictwo, realizacja programu Zaczytanie mamy w planie!
 przeciwdziałamy agresji w szkole
 integrujemy środowisko szkolne
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Czym się zajmujemy?
Organizujemy pracę w nowym roku
szkolnym

Dbamy o szkolne pomieszczenia
i naszą małą ojczyznę
Dbamy o klimat w szkole

Przeciwdziałamy przemocy
Integrujemy środowisko szkolne
Promujemy czytelnictwo

Jakie działania podejmujemy?
WRZESIEŃ
 Przypominamy regulaminy, WSO, omawiamy kwestie związane z
bezpieczeństwem w szkole i poza nią, przypominamy Zwyczajnik, wybieramy
Samorząd Klasowy
 dbamy o szkolne pomieszczenia (WC, świetlica, boisko ) - ustalamy
konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad
 Sprzątamy naszą małą ojczyznę
 organizujemy debatę na temat szkoły z udziałem uczniów, rodziców,
nauczycieli i absolwentów
 Dzień Chłopaka – promujemy pozytywne zachowania: Mister Dobrego
Słowa, Mister Kultury Osobistej, Mister Pomocnej Dłoni
 Lekcja wychowawcza lub wydarzenie klasowe integrujące grupę klasową*
 Literackie wystawy fotograficzne
 Ulotki dla rodziców na temat: Dlaczego warto czytać?

PAŹDZIERNIK
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Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej
Integrujemy środowisko szkolne



Promujemy czytelnictwo
Działamy profilaktycznie
Przeciwdziałamy przemocy

 Wieczór poezji w bibliotece miejskiej
 Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – zajęcia
profilaktyczne w klasach

Promujemy wolontariat

 Międzynarodowy Dzień Zwierząt
 Sprzątanie cmentarza w Koszutach

Uczymy przez działanie

Dzień projektowy – Mój belfer”

 Gra terenowa „Przybysze z Matplanety”
Klasy I - III
LISTOPAD

Świętujemy 11 listopada
Integrujemy środowisko szkolne

 Szkolny dzień projektowy związany z odzyskaniem niepodległości i naszym
patronem –
8 listopada 2019
 Ślubowanie pierwszoklasistów

Przeciwdziałamy przemocy



Wykład dla rodziców i nauczycieli „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w
świecie wirtualnym”

 Lekcja wychowawcza
Promujemy wolontariat

 Udział w akcji „Misie Ratownisie”
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 zajęcia na temat szkodliwości palenia oraz udział klasy 4 w programie
Sanepidu „Bieg po zdrowie”

Działamy profilaktycznie

 konkurs plastyczny - "Mówię nie papierosom"
 Dzień Rogala
Aktywizujemy uczniów
GRUDZIEŃ

Przygotowujemy się
Świąt Bożego Narodzenia
Integrujemy środowisko szkolne

do






Szkolne Mikołajki
Pomocnicy św. Mikołaja – dzień dobrych uczynków – klasy 1-3
kiermasz Bożonarodzeniowy- 13.12.2019
Bożonarodzeniowy Dzień projektowy
20.12.2019
 wspólne kolędowanie (każda klasa 1 kolędę)

 „Paczka świąteczna”
Promujemy wolontariat
Kształtujemy postawy
patriotyczne
Działamy profilaktycznie
Przeciwdziałamy przemocy

 Powstanie Wielkopolskie – udział sztandaru obchodach w Środzie Wlkp.
 Spotkanie z profilaktykiem policyjnym na temat przemocy wśród dzieci i
młodzieży, ich konsekwencji
 Lekcja wychowawcza*
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Inne działania

STYCZEŃ
Integrujemy środowisko szkolne i
uczymy przez działanie



Koncert noworoczny
 Dzień projektowy - Literacki Escape Room
 Czytanie seniorom przez uczniów

Promujemy czytelnictwo
Działamy przeciw przemocy

 Słowa mają moc – rozpoczęcie projektu klas I – III
 Lekcja wychowawcza*

Aktywizujemy uczniów

 Dzień Popcornu
LUTY

Integrujemy środowisko szkolne
Aktywizujemy uczniów

 balik dl klas I - III
 dyskoteka
 Dzień Pączka

Działamy profilaktycznie
Przeciwdziałamy przemocy

 Promujemy bezpieczne zachowania w sieci – zajęcia związane z Dniem
Bezpiecznego Internetu
 Lekcja wychowawcza*

Promujemy czytelnictwo

 Wiersze walentynkowe
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Integrujemy środowisko szkolne
Uczymy przez działanie

 Matematyczny Escape Room
MARZEC

Integrujemy środowisko szkolne
Przeciwdziałamy przemocy
Kształtujemy wartości

 Szkolny Dzień Kobiet: Miss Pomocna Dłoń, Miss Kultury Osobistej, Miss
Dobrego Słowa
 Dzień Wiosny – Dzień Projektowy Master Cheef- 20.03.2020
 Lekcje wychowawcze w klasach*
 organizujemy rekolekcje wielkopostne
 Projekt edukacyjny dla klas I - III

Witamy wiosnę
 Dzień Muffinka
Aktywizujemy uczniów
KWIECIEŃ
Działamy w środowisku
Promujemy wolontariat

 bierzemy udział w akcji Pola Nadziei

Integrujemy środowisko szkolne

 Dzień projektowy KINO –szkolny dzień projektowy,
(ostatni tydzień kwietnia)
 Wielkanocne spotkanie klasowe

Przeciwdziałamy przemocy

 Lekcja wychowawcza*
MAJ

Budujemy wartości patriotyczne

 bierzemy udział w spotkaniu patriotycznym
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w Trzebisławkach

Integrujemy zespół klasowy

 wycieczki klasowe, zielone szkoły
 Sportowy Dzień Projektowy

Integrujemy środowisko szkolne
Promujemy czytelnictwo

 Czytanie z przygodami w planie
 Dzień Lemoniady

Aktywizujemy uczniów
 Lekcja wychowawcza*
Przeciwdziałamy przemocy
CZERWIEC
Budujemy wartości patriotyczne
Integrujemy środowisko szkolne

 Rajd do Winnej Góry

Promujemy czytelnictwo
Integrujemy środowisko szkolne

 Dzień Projektowy „Jak nie czytam, jak czytam”
 Matematyczny projekt klas I - III

Uczymy przez działanie
Rozwijamy kompetencje matematyczne
Podsumowujemy całoroczną pracę
Promowanie czytelnictwa
Udział w Narodowym Programie
Czytelnictwa

 Organizujemy zakończenie roku szkolnego:
Klasa 8, 3





Bookcrossing i presscrosing
Gadajaca ściana – co teraz czytasz?
KKL (czyli Klasowi Krytycy Literaccy) polecją
Przerwa w bibliotece – starsi czytają młodszym
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Aktywizujmy uczniów

 „Aktywna przerwa”

Działania profilaktyczne





„Nie jesteśmy wielbłądami”
„Trzymaj formę”
Bieg po zdrowie – klasa 4
Pogotowie pedagogiczne

* Lekcje wychowawcze prowadzone w ramach programu przeciwdziałania agresji w szkole. Tematy związane z: integracją
klasy, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z trudnymi emocjami, stresem, itp.

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia……………………………….,
uchwalony przez Radę Rodziców - ………………………………………………
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