
Harmonogram działań w roku szkolnym 2022/2023 w SP TWP –
załącznik do programu profilaktyczno - wychowawczego

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1082).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1327 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach działalności

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1449) Ustawa z 26 października

1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 487 ze zm.)

5. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23.

6. Wnioski z nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

7. Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie.

8. Wnioski wynikające z Planu Pracy Szkoły w roku szkolnym 2021/22.

9. Wyniki diagnozy w zakresie występujących potrzeb rozwojowych w tym zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa epidemicznego.

10. Statut Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie.



II. Priorytety w pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających

do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i

wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli

nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i

integracyjnych.

III. W roku szkolnym 2022/23 najważniejsze działania w pracy wychowawczo- profilaktycznej  SP TWP ukierunkowane będą
na:

1. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkole.

2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

3. Zapobieganie zagrożeniom w szkole.

4. Wykorzystanie w procesie wychowawczo- profilaktycznym i edukacyjnym narzędzi pracy oraz metod kształcenia na odległość (w przypadku nauczania

zdalnego).

5. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m. in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie oraz

realizację zadań wychowawczo- profilaktycznych.

6. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do

odpowiedzialnych decyzji.

7. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.



8. Podejmowanie działań i przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej, poznawania polskiej kultury i dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym

osiągnięć materialnych i duchowych, a także szersze i przemyślane wykorzystanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej wycieczek edukacyjnych.

9. Zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy umożliwiających osiągnięcie przez  ucznia na

miarę możliwości sukcesu szkolnego oraz poczucie bezpieczeństwa.

10. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole i rozwijanie u uczniów postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.

11. Respektowanie norm społecznych.

12. Kontynuowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

13. Wychowanie do wartości i kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów.

14. Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości.

15. Kształtowanie u uczniów samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości.

Szczegółowe cele do pracy w roku szkolnym 2022/23 wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole ,w tym realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego, z uwzględnieniem wytycznych MEN. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli w sposób harmonijny i planowy oddziaływać
na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

● Obszar rozwoju intelektualnego.

● Obszar rozwoju społecznego.

● Obszar rozwoju fizycznego.

● Obszar rozwoju emocjonalnego.

● Obszar rozwoju duchowego.



IV. Sfery rozwoju

Sfera rozwoju intelektualnego

Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

1. Rozpoznawanie

możliwości, uzdolnień i

zainteresowań uczniów

● Wnikliwa analiza zaleceń zawartych w opiniach i

orzeczeniach PPP.

● Wdrażanie powyższych zaleceń do pracy z uczniami.

● Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności z różnych

przedmiotów poprzez testy, egzaminy próbne.

● Wspieranie pracy ucznia podczas zajęć (obecność
nauczyciela wspierającego).

● Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

● Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę z

uczniem.

Nauczyciele zajęć
edukacyjnych,

wychowawcy, pedagog,

psycholog.

W miesiącu wrześniu i

w ciągu roku

szkolnego.

2. Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

● Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych -

rozwijających.

● Zapoznanie z ofertą konkursów przedmiotowych i innych

wyłaniających zdolności i umiejętności uczniów

● Udział uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych

i organizowanych przez instytucje pozaszkolne.

● Udział w innowacjach pedagogicznych.

● Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły,

facebooku, stronie szkoły, lokalnej prasie.

● Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury PCKiSz,

Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Biblioteką Publiczną,

COEK i innymi.

● Lekcje otwarte dla uczniów klas równorzędnych i

rodziców.

Dyrektor, nauczyciele

przedmiotów, łącznik

ds. kontaktów z

mediami, nauczyciel

bibliotekarz,

wychowawcy,

nauczyciel plastyki.

W ciągu roku

szkolnego i zgodnie z

harmonogramem

W ciągu roku

szkolnego.



● Prezentowanie osiągnięć uczniów na gazetkach

szkolnych, klasowych oraz w formie prezentacji

multimedialnej.

● Wyjścia na wystawy, filmy, prezentacje oraz wyjazdy do

teatru.

● Przygotowywanie uroczystości i programów

artystycznych szkolnych i udział w środowiskowych.

● Kształcenie postawy twórczej poprzez udział w zajęciach

artystycznych.

Sfera  rozwoju emocjonalnego

Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

1. Budowanie poczucia

własnej wartości.

● Uświadomienie sobie przez uczniów, celów ich dążeń,

planów na przyszłość.

● Kształtowanie postawy samoakceptacji.

● Podkreślanie  mocnych stron swojej osobowości.

Pedagog, psycholog,

wychowawcy klas

Cały rok

2. Kształcenie umiejętności

rozwiązywania konfliktów

● Lekcje wychowawcze kształcące umiejętność
rozwiązywania problemów indywidualnych.

● Zajęcia integracyjne prowadzone przez specjalistów.

● Warsztaty z pedagogiem i psychologiem.

W zaistniałych

sytuacjach, w miarę
potrzeb.

3. Wspomaganie

wychowawczej roli rodziny

● Zajęcia w ramach lekcji WDŻ.

● Spotkania indywidualne z rodzicami.

● Wspieranie w przypadku trudności wychowawczej roli

rodziny.

● Wsparcie w zakresie realizacji zadań szkoły w przypadku

nauki zdalnej.

Nauczyciel WDŻ,

wychowawcy,

pedagog, psycholog.

W ciągu roku.



● Wsparcie rodziców w przypadku dzieci zaniedbanych

wychowawczo.

4. Wypracowanie

pozytywnych zachowań
społecznych w tym

empatii oraz troski o

potrzeby kolegów i

koleżanek z różnych

środowisk oraz

przeciwdziałanie agresji i

przemocy w szkole.

● Zajęcia w ramach godzin wychowawczych na tematy:

porozumiewania się, emocji, wsparcia, zachowań
asertywnych.

● Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na

terenie szkoły.

● Udział w akcjach – wolontariat.

● Warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa.

Wychowawcy,

pedagog, psycholog.

W ciągu roku - praca

ciągła.

5. Walka ze swoimi

słabościami i odporność
na presję środowiska.

● Pogadanki na lekcjach wychowawczych n/t zagrożeń
narkotykami, dopalaczami, alkoholem, paleniem tytoniu i

innymi używkami.

● Jak odmawiać- sztuka odmawiania

● Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych –

warsztaty.

● Reagowanie na sygnały mogące świadczyć o depresji

spowodowanej min długotrwałą epidemią Covid-19

Wychowawca,

warsztaty z

psychologiem,

pedagogiem,

spotkanie z

zaproszonym gościem-

pogadanka n/t

zagrożeń w sieci.

Wciągu roku, w miarę
potrzeb.

6. Bezpieczne korzystanie z

zasobów sieci.

● Warsztaty i pogadanki dla rodziców n/t bezpieczeństwa i

zagrożeń uczniów w sieci.

● Bezpieczne korzystanie z Internetu.

● Cyberprzemoc- warsztaty dla rodziców i uczniów.

● W sieci nie jestem sam - film edukacyjny.

● Współpraca z instytucjami i osobami w zakresie poprawy

bezpieczeństwa cyfrowego uczniów.

Spotkanie ze

specjalistą,

wychowawcy.

Zgodnie z potrzebami,

w ciągu roku.



Sfera rozwoju  społecznego

1. Zapoznanie  prawami i

obowiązkami dziecka,

ucznia i człowieka.

2. Wdrażanie do

respektowania zasad,

regulaminów,

poszanowanie tych praw i

zasad.

3. Udzielanie pomocy

materialnej i społecznej

● Zapoznanie z obowiązującymi zasadami na terenie szkoły,

w środowisku, w którym uczeń żyje.

● Zapoznanie z konsekwencjami łamania zasad.

● Zapoznanie w Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

● Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów.

● Współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym, PPP i

● Innymi instytucjami.

Dyrektor, pedagog,

wychowawcy.

Praca ciągła.

4. Budowanie właściwych

relacji interpersonalnych i

reintegracja.

● Organizacja warsztatów, godziny wychowawcze, zwrócenie

uwagi na reintegrację po okresie nauki zdalnej

● Zachęcanie uczniów  do działalności na rzecz klasy i szkoły.

● Współpraca z rodzicami w zakresie organizowania pomocy

i wsparcia.

● Organizacja wycieczek i wyjść klasowych.

● Wsparcie uczniów przybyłych z zagranicy

Pedagog

Wychowawcy, rodzice.

5. Wspieranie

samorządności uczniów.

● Organizowanie wyborów do samorządów klasowych.

● Przydział ról i zadań w zespole klasowym

● Organizowanie wyborów do Samorządu Szkolnego.

Wychowawcy, opiekun

samorządu.

Praca ciągła, w miarę
potrzeb.

6. Kształtowanie postaw

proekologicznych.

● Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

● Zajęcia z przedmiotów przybliżające tematykę ochrony

środowiska.

● Udział w akcjach zbiórki nakrętek, baterii …
● Zbiórka surowców wtórnych (w miarę możliwości w

przypadku ustabilizowania sytuacji epidemicznej)

● Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu o tematyce

ekologicznej

● Obchody Dnia Ziemi

Wychowawcy,

nauczyciel biologii.

Praca ciągła



Sfera rozwoju fizycznego

Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

1. Tworzenie warunków

rozwoju fizycznego,

doskonalenie sprawności i

kondycji fizycznej.

● Bieg o puchar dyrektora szkoły.

● Udział w zawodach sportowych, rozgrywkach

międzyszkolnych i turniejach.

● Wyrównywanie poziomu sprawności uczniów z

mniejszymi predyspozycjami.

● Eliminowanie w miarę możliwości zwolnień z całkowitego

udziału z zajęciach wychowania fizycznego.

● Udział uczniów w zajęciach tanecznych, zabawach

świetlicowych, pieszych wędrówkach związanych z

realizacją zajęć edukacyjnych.

Dyrektor, nauczyciele

wychowania fizycznego,

nauczyciele świetlicy.

Wciągu roku

szkolnego

2. Kształtowanie postaw

prozdrowotnych

● Realizacja programów prozdrowotnych

● Lekcje WDŻ dotyczące zdrowego stylu życia

● Spotkania ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa

zdrowotnego.

Pielęgniarka szkolna,

nauczyciel WDŻ,

zaproszeni specjaliści,

pedagog, psycholog

Praca ciągła.

3. Zapewnienie warunków

bezpieczeństwa na terenie

szkoły i poza nią.

● Pogadanki w klasach  n/t bezpieczeństwa w różnych

miejscach i sytuacjach.

● Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw, wyjść,

wycieczek.

● Bieżące zapoznawanie uczniów z sytuacjami, które mogą
zagrażać ich bezpieczeństwu.

Dyrektor, nauczyciele,

organizatorzy wycieczek

i wyjść.

W ciągu całego roku.

4. Wspieranie uczniów u

których rozpoznano

objawy depresji,

obniżenie nastroju lub

symptomy zachowań
wskazujących na

● Indywidualne rozmowy z uczniem i jego rodzicami.

● Indywidualne wsparcie psychologiczno- pedagogiczne.

● Dalsze podejmowanie działań w zależności od sytuacji

zdrowotnej ucznia.

Pedagog, psycholog,

wychowawcy, rodzice.

W miarę potrzeb i

profilaktycznie.



obniżenie kondycji

psychicznej.

Sfera rozwoju duchowego

Zadania szczegółowe Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

1. Kształtowanie szacunku

dla ludzi, rozumienie

wolności jednostki oparte

na jej poszanowaniu .

● Działania propagujące kulturę słowa.

● Działalność charytatywna.

Nauczyciele głównie

poloniści,

wychowawcy, pedagog.

Cały rok.

2. Szacunek dla dziedzictwa

narodowego,

kształtowanie

świadomości narodowej i

regionalnej.

● Lekcje wychowawcze.

● Udział w konkursach historycznych, religijnych,

uroczystościach lokalnych.

● Wycieczki uwzględniające miejsca historyczne.

Wychowawcy,

organizatorzy imprez i

uroczystości.

Cały rok i w miarę
potrzeb.

3. Kultywowanie rocznic i

wydarzeń patriotycznych.

● Udział w uroczystościach patriotycznych na terenie szkoły i

w środowisku lokalnym.

● Projekty edukacyjne i godziny wychowawcze o charakterze

patriotycznym.

Nauczyciele,

wychowawcy.

Zgodnie z

harmonogramem.

4. Wskazywanie autorytetów

i wzorców moralnych.

● Warsztaty n/t autorytetów.

● Gazetki , plakaty klasowe.

● Jan Paweł II – wielki autorytet.

Wychowawcy, pedagog. W ciągu roku.

5. Poznanie dorobku

kulturalnego Europy.

● Poznajemy dorobek kulturalny wybranych państw –

prezentacje.

● Korzystanie z kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz

sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Wychowawcy,

nauczyciel historii.

W miarę potrzeb.

6. Kształcenie postawy

tolerancji i szacunku dla

innych narodów, kultur i

religii.

● Pogadanki tematyczne z uczniami .

● Lekcje religii – warsztaty z uczniami na tematy tolerancji,

kultur i religii.

● Rozwijanie tolerancji i udzielanie wsparcia uczniom

przybyłym z zagranicy.

Nauczyciele religii,

wychowawcy.

Praca ciągła.



7. Właściwe rozumienie

pojęcia tolerancji, odwagi

w reagowaniu na

niesprawiedliwość,

krzywdę drugiego

człowieka i przejawy

agresji.

● Warsztaty dla uczniów prowadzone przez p. pedagog i

psycholog.

● Lekcje wychowawcze.

● Warsztaty z zaproszonymi specjalistami.

Pedagog, psycholog,

zaproszeni specjaliści.

Praca ciągła.

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO.

Ewaluacja Programu polegać będzie na systematycznym gromadzeniu materiału, informacji związanych z realizacją wyznaczonych zadań i przedsięwzięć.

Przeprowadzona będzie w oparciu o:

1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.

2. Analizę dokumentacji.

3. Rozmowy z rodzicami.

4. Wymianę spostrzeżeń w zespołach nauczycieli.

5. Analizę przypadków.

6. Bieżące monitorowanie pracy szkoły w zakresie realizacji zadań  zawartych w dokumencie.

7. Z wynikami ewaluacji zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rodzice.


