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ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W ODDZIAŁACH I - VIII 

 

 

Hasło przewodnie w roku szkolny 2020/2021  

„Świat wokół nas” 

 

 

Cel  i zadania: Forma realizacji 
Uczniowie objęci 

działaniem 
Termin 

1. Zna obowiązujący  świat wartości, w 
tym życzliwość, solidarność i 

odpowiedzialność za innych.  

Zadania: 
 Wprowadzanie uczniów w świat 

wartości i zasad życia w społeczeństwie.  

 Kształtowanie  postawy życzliwości, 
solidarności i odpowiedzialności za 

innych. 

Opracowanie kodeksu klasowego klasy 0-3 wrzesień 2020 

Klasowy dzień życzliwości klasy 0-3 grudzień 2020 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klasy 4-8 wrzesień 2020 

Kampania wyborcza przed wyborami do Rady SU, apele 

wyborcze;  

klasy 4-8 wrzesień 2020 – 

czerwiec 2021 

Uroczystości klasowe: Ślubowanie, Dzień Chłopaka, Wigilia 
klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny 

klasy 0-8 wrzesień/czerwiec 
2020/2021 

Dzień Seniora  - akcja adresowana do pensjonariuszy Domu 

Spokojnej Starości 

chętni uczniowie z 

klas 8 

styczeń 2021 

Tydzień pod hasłem ”Świetlica jako miejsce zabaw zgranej 
grupy” 

uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

07-11 września 2020 

2. Ma poczucie  tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej, wykazuje się 
postawą patriotyzmu i szacunku dla 

tradycji, 

Zadania: 
 Rozwijanie ciekawości poznawczej 

„BohaterON w Twojej szkole” klasy 3-8 wrzesień 2020 

Przygotowanie audycji z okazji Święta KEN klasy 1-3 październik 2020 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości klasy 1-3; 
klasy 4-8 

listopad 2020 

SU - wspólne robienie kotylionów z okazji Święta 

Odzyskania Niepodległości. 

klasy 4-8 listopad 2020 
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dotyczącej  historii własnej rodziny. 

 Poznawanie przez uczniów miejsc 

ważnych dla pamięci narodowej, z 
wykorzystaniem różnych form 

upamiętniania postaci i wydarzeń z 

dziejów Polski. 

SU - „Bezpieczna i aktywna przerwa” - przerwy z konkursami 

historycznymi 

klasy 4-8 listopad 2020 

 

SU - „Bezpieczna i aktywna przerwa” z okazji Święta 3 Maja klasy 4-8 kwiecień 2020 
 

Akademia – rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja klasy 1-3; 

klasy 4-8 

kwiecień 2021 

Kuratoryjny konkurs historyczny Losy żołnierza – od Cedyni 
do Orszy 

klasy 5-8 październik 2020 

Dyktando Niepodległościowe  klasy 6-8 listopad 2020 

Znani krakowianie w trosce o zdrowie – konkurs historyczny - 
prezentacja  

klasy 4-8 listopad 2020 

Konkurs piosenki słowiańskiej  klasy 4-8 marzec 2021 

Dzień Kultury Słowiańskiej  klasy 4-8 marzec 2021 

Piknik Rodzinny  klasy 1-8 maj 2021 

Projekt okresowy „Moja rodzina”, „Polska- mój kraj”, „A trip 

to Poland”,  

klasy 4,6,8 styczeń  2020 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem. „Pamiętamy o tych, którzy 

odeszli. Poznajemy wielkich Polaków”. 

uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

26.10-30.10.20 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Zwyczaje i tradycja 
bożonarodzeniowe”. 

uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

14.12-22.12.20 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Małopolska nasza mała 

ojczyzna”. 

uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

19.04-23.04.21 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Tradycje i zwyczaje świąt 
wielkanocnych”. 

uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

29.03 – 02.04.21 

Świetlicowy Tydzień Rodziny uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

24.05-28.05.21 
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3. Ma poczucie własnej godności i 

szacunku dla godności innych.  

Zadania: 
 Formowanie u uczniów poczucia 

godności i wartości własnej osoby.  

 Kształtowanie pozytywnego obrazu 

siebie.  
 Rozwijanie umiejętności nawiązywania 

dobrych relacji z rówieśnikami i 

dorosłymi. 
 Rozwijanie tolerancji i akceptacji wobec 

innych. 

 „Tydzień Tolerancji” wraz z obchodami Międzynarodowego 

Dzień Osób Niepełnosprawnych w SPzOI 162 

klasy 1-8 

 

2-6 grudnia 2020 

„Piękna nasza Polska cała” oddział 0 wrzesień 2020/ 

czerwiec 2021 

Europejski Dzień Języków Obcych  pod hasłem „Dlaczego 
warto uczyć się języków obcych” 

klasy 1-3 28.09.2020 

Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych i Dnia św. 
Patryka  

klasy 4-8 
 

28 września 2020  
17 marzec 2021 

Międzyklasowy Turniej wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych 

klasy 6 i 7 maj/czerwiec 2021 
 

Turniej wiedzy o Austrii klasy 7 i 8 maj/czerwiec 2021 

„Angielski z historią i kulturą” – innowacja pedagogiczna klasa 6d wrzesień 2020-

czerwiec 2021 

Świetlicowy Tydzień prezentów i niespodzianek oraz Tydzień 
Tolerancji 

uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

30 listopada-04 
grudnia 2020 

Świetlicowy Tydzień z Walentynką uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

08-12. lutego 2021 

Świetlicowy Tydzień życzliwości uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

14-18 czerwca 2021 

4. Potrafi współpracować w grupie 

budując właściwe relacje z 
rówieśnikami i dorosłymi oraz sprawnie 

się z nimi komunikuje.  

Zadania: 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w 
szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

Gry i zabawy na dobry początek klasy 1 wrzesień 2020 

Zajęcia integrujące klasy po przerwie związanej z pandemią klasy 2-8 wrzesień 2020 

Klasowy program promowania zachowań pozytywnych 
„Guzikowo” 

kl. 1c i 3b wrzesień/czerwiec 

Wycieczka do Straży Pożarnej klasy 1 maj 2021 

Mistrzostwa Szkoły w piłce ręcznej klasy 8;  klasy 7 listopad; styczeń 

Mikołajowy Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora 

Szkoły 

klasy 7 grudzień 
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nauczycieli – profilaktyka uniwersalna. 

 Wskazywanie wzorców postępowania, 

promowanie zachowań sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rówieśnicy i dorośli).  

 Rozwijanie więzi z grupą społeczną – 

eliminowanie izolacji od grupy.  
 Budowanie relacji opartych na szacunku 

wobec osób niepełnosprawnych. 

 Formowanie umiejętności kreatywnego 
rozwiązywania konfliktów - 

profilaktyka uniwersalna. 

Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych nauczycieli i rodziców 

– profilaktyka uniwersalna 

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym klasy 4-6 

klasy 7-8 

październik/ 

listopad 2020 

Mistrzostwa Szkoły w badmintonie klasy 4-8 grudzień 2020 

Mistrzostwa Szkoły w  piłce siatkowej klasy 7-8 luty 2021 

Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej 
 

klasy 7-8  
klasy 5-6 

październik/ listopad 
/kwiecień 

Udział w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży  klasy 4-8  cały rok wg 

kalendarza  

Międzyszkolny Turniej Mikołajkowy we współpracy ze 

Strażą Miejską 

klasy 7-8 grudzień 2020 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Zabawy na dobre i na złe”. uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

17-21 maja 2021 

Świetlicowy Dzień dziecka. Bawimy się razem. uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

01-04  czerwca 2021 

5. Podejmuje działania na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, 

pracuje w ramach wolontariatu, jest 
otwarty wobec świata i innych ludzi. 

Zadania: 

 Kształtowanie u uczniów postaw 
prospołecznych, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym takich jak 

odpowiedzialność za zbiorowość, 
działalność na rzecz innych, 

bezinteresowność. 

 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze 
szkołą i społecznością lokalną – 

profilaktyka uniwersalna. 

Pola Nadziei – ogólnopolska akcja na rzecz hospicjum św. 

Łazarza  

klasy 0-8 wrzesień/maj 2021 

Świąteczne paczki żywnościowe – zbiórka PCK klasy 0-3 listopad 2020, marzec 
2021 

„Prezent dla zwierzaka” – zbiórka darów na rzecz schroniska 

dla zwierząt 

klasy 0-3 listopad 2020 

Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki klasy 1-3 wrzesień 2020 

Praca w Radzie SU oraz sekcjach SU; 
dyżury podczas zebrań, konsultacji dla rodziców, dni 

otwartych szkoły 

klasy 5-8 wrzesień 2020– 
czerwiec 2021 

SU – orszak mikołajowy, poczta walentynkowa klasy 4-8 grudzień 2020 

luty 2021 

„Podaruj książeczkę i pluszaka dla każdego dzieciaka” – 

paczki dla chorych dzieci 

klasy 1-3 maj 2021 
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Angażowanie uczniów w działalność 

kół, organizacji, projektów. 

„Marzycielska poczta” dzieci objęte 

programem 

„Marzycielskiej 
poczty” 

grudzień 2020 

Dzień Życzliwości klasy 0-8 listopad 2020 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza klasy 1-8 grudzień 2020 

Współpraca z ALMA SPEI wolontariusze na 162 

% 

wrzesień / czerwiec 

2021 

Międzynarodowy Dzień Teatru – obchody szkolne  klasy 4-8 marzec 2021 

Udział w akcji „Światowy Dzień Tabliczki  Mnożenia” klasy 4-8 październik 2020 

PZU Cracovia Maraton klasy 7-8 wiosna 2021 

Akcja „Starsi dla młodszych”- organizacja zajęć dla 

młodszych uczniów 

 

klasy 8, uczniowie 

wybranych klas 1 – 3 

luty 2021 

 

 
 

„Szkoła oczami ósmoklasistów” przegląd filmów na temat 

szkoły 

klasy ósme 

 

maj/czerwic 2021 

Tydzień wolontariatu w świetlicy uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

22-26 marca 2021 

Piknik – stoisko rękodzieło dziecięce uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

maj 2021 

6. Dba o bezpieczeństwo swoje                     
i innych.  

Zadania: 

 Kształtowanie w środowisku szkolnym 

norm i reguł sprzyjających zdrowemu 
życiu                i rozwojowi uczniów. 

 Uczenie zachowań bezpiecznych  dla 

zdrowia własnego i innych osób. 
 Eliminujących możliwość wystąpienia 

działań dysfunkcjonalnych. 

Spotkania z policją w ramach akcji profilaktyki uzależnień klasy 7-8 w trakcie roku 
szkolnego,  

Spotkanie z policjantem i strażnikiem miejskim klasy 1-3 wrzesień 2020 

Apele porządkowe SU poświęcone bezpieczeństwu klasy 4-8 wrzesień 2020 – 

czerwiec 2021 

Apele porządkowe Małego SU poświęcone bezpieczeństwu w 
szkole i poza nią 

klasy 1-3 wrzesień 2020,    luty 
2021,   czerwiec 2021 
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 Upowszechnianie wśród dzieci                 

i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie 

w szkole i poza nią.  
 Kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych. 

Przeciwdziałanie przemocy                    
w rodzinie. 

Warsztaty „Umiem ratować” – udzielanie pierwszej pomocy klasy 1-3 wrzesień/ czerwiec 

2021 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Przeciwdziałanie agresji”. uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

07-11 grudnia 2020 

Tydzień pod hasłem „Zapobieganie uzależnieniom i 

zachowaniom patologicznym”. 

uczniowie świetlicy z 

klas1-4 

16-20 listopada 2020 

Świetlicowy Tydzień pierwszej pomocy uczniowie świetlicy z 

klas1 

14-18 września 2020 

7. Panuje nad swoimi emocjami, jest w 

stanie poradzić sobie z wyzwaniami 
zewnętrznego świata, wie do kogo 

zwrócić się o pomoc  w sytuacjach 

trudnych. 

Zadania: 
 Kształtowanie umiejętności 

intrapsychicznych  (dojrzewanie               

i kontrolowanie m.in. emocji, 
motywacji, procesów poznawczych, 

wolicjonalnych,  samooceny)  

 Wczesne rozpoznawanie zagrożeń, 

diagnozowanie dysfunkcji, 
rozpoznawanie sytuacji rodzinnej             

i środowiskowej uczniów– profilaktyka 

selektywna. 
 Budowanie sieci wsparcia i pomocy dla 

osób i grup wysokiego ryzyka,  u 

których rozpoznano objawy używania 
środków psychoaktywnych  

Obserwacja, indywidualne rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami, zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój 
emocjonalno-społeczny i inne o charakterze terapeutycznym, 

kierowanie uczniów i ich rodziców do placówek 

specjalistycznych 

klasy 1-3 wrzesień 2020 / 

czerwiec 2021 

Stworzenie gazetek klasowych dotyczących wsparcia 
psychologicznego 

klasy 1-8 wrzesień 2020 

Tydzień Zdrowia Psychicznego  

 

klasy 1-8 5-9 października 2020 

Ankieta dotycząca stanu emocjonalnego uczniów,  klasy 4-8 wrzesień 2020 

Warsztaty profilaktyczne w klasach 4-8 – prowadzone przez 

pracowników PPP lub MCPU 

 

wybrane klasy 4-8 wg harmonogramu 

ustalonego przez 

MCPU 

8. Świadomie i bezpiecznie korzysta            

z Internetu i innych mediów 

Świetlicowy Tydzień bezpiecznych mediów uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

04.05-07.05.21 
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społecznych. 

Zadania: 

 Upowszechnianie wśród dzieci                
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie i 

zagrożeniach związanych z 

korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych- 
profilaktyka uniwersalna. 

 Kształtowanie umiejętności 

odpowiedzialnego korzystania z 
mediów społecznych 

 Uświadomienie czym jest 

cyberprzemoc. 
 Dostarczenie wiedzy rodzicom i 

uczniom na temat odpowiedzialności 

karnej w sytuacji cyberprzemocy – 

profilaktyka uniwersalna. 

Świetlicowy Tydzień edukacji filmowej uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

10.05-14.05.21 

Pogadanki związane z cyberprzemocą, z poruszeniem 
aspektów prawnych 

klasy 1-8 w trakcie roku 
szkolnego 

9. Jest kreatywny i przedsiębiorczy, 

wykazuje się innowacyjnymi 

pomysłami. 
Zadania: 

 Wspieranie twórczego rozwoju 

uczniów.  

 Rozwijanie umiejętności krytycznego i 
logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania. 

 Motywowanie do realizacji 
indywidualnych pomysłów i projektów. 

 Rozwijanie zdolności, kształtowanie 

umiejętności podejmowania decyzji 

Pierwsze kroki w programowaniu – udział w programie 

„Uczymy dzieci programować” 

klasy 1a, 1c, 2a, 2b, 

3b 

wrzesień 2020 / 

czerwiec 2021 

Działalność w Małym Samorządzie Uczniowskim klasy 2-3 wrzesień 2020/ 

czerwiec 2021 

Szkolny konkurs „Mam talent” - SU klasy 4-8 kwiecień 2020 

SU - „Bezpieczna i aktywna przerwa” z okazji Dnia Dziecka; 

quiz „Jaka to melodia”. 

klasy 4-8 kwiecień 2020 

„Ogród marzeń” – konkurs plastyczno-techniczny klasy 1-3 listopad 2020 

„Uzdrowisko przyszłości” – konkurs plastyczny klasy 1-3 styczeń 2021 

„Znane uzdrowiska w Małopolsce” prezentacja w Power Paint klasy 3 kwiecień 2021 

Konkurs piosenki klasy 1-3 maj 2021 

Festiwal szkół integracyjnych „Pod żabim parasolem” klasa 2b czerwiec 2021 
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Innowacja pedagogiczna OPR klasa 1b wrzesień 2020/ 

czerwiec 2021 

Projekt realizowany w ramach obchodów 100 rocznicy 

urodzin Stanisława Lema.Działania w obszarze edu. 

plastycznej, muzycznej i literackiej 

klasy 1-8 styczeń -czerwiec 

2021 

“Arka jako schronienie” - projekt przestrzenny z zakresu edu. 
plastycznej, ekologicznej i społecznej 

klasy 0-8 październik 2020/ 
czerwiec 2021 

„eTwinning w edukacji wczesnoszkolnej" klasa 2c wrzesień 2020/ 
czerwiec 2021 

Audycja radiowa z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej klasy 6-8 październik 2020 

Uzdrowisko przyszłości – konkurs na projekt w edytorze 
graficznym  

klasy 4-8 grudzień 2020 

Świetlicowy Tydzień z origami uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

01-05 lutego 2021 

Świetlicowy Kiermasz Walentynkowy uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

luty 2021 

Całoroczny konkurs Super Świetlik. uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

wrzesień 2020 – 

czerwiec 2021 

10. Chętnie czyta i dostrzega wartości 

wynikające z czytelnictwa. 
Zadania: 

 Wprowadzanie uczniów w świat 

literatury. 

 Ugruntowanie zainteresowań 
czytelniczych. 

 Rozbudzenie zamiłowania do czytania. 

 Wyposażenie uczniów w taki zasób 
wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób 

bardziej dojrzały i uporządkowany 

Udział w ogólnopolskim programie „Czytam z klasą” klasy 1c, 1d, 2a, 2c,  wrzesień 2020/ 

maj 2021 

Czytanie bajek terapeutycznych dla klas 1-3  klasy 1-3 grudzień 2020, 

kwiecień 2021 

Pierwsza wizyta w bibliotece – „Bibliotekolandia” klasy 1 styczeń 2021 

Dzień Książki – spotkania autorskie klasy 1-3 luty 2021 

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” klasa 0 wrzesień 2020/ 

czerwiec 2021 

Konkurs pięknego czytania w ramach Narodowego Czytania 

– Balladyna Juliusza Slowackiego 

klasy 6-8 październik 2020 
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zrozumieć świat. Konkurs pięknego czytania Świat wokół nas – czysty Kraków, 

zdrowa Małopolska   

klasy 5-6 październik 2020 

Projekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim „Read 

On” 

klasa 6e, 6g, 5b, 5c październik  2020 - 

maj 2021 

Projekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim 

„Bookworms” 

klasa 0, 2c, 2d, 3c, 

3d 

cały rok szkolny 

Projekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim „Read 

On” 

klasa 6e, 6g, 5b, 5c październik  2020 - 

maj 2021 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Legendy polskie” uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

19 -23 października 

2020 

Świetlicowy Tydzień pod hasłem „Bajki i baśnie różnych 

narodów” 

uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

11-15. stycznia 2021 

11. Wykazuje się ciekawością poznawczą, 

motywacją do nauki i samokształcenia,  

dba o wszechstronny rozwój swojej 
osobowości. 

Zadania: 

 Kształtowanie umiejętności zdobywania 

wiedzy, jako podstawy do rozwoju 
różnych  umiejętności – profilaktyka 

uniwersalna. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji. 
 Zachęcanie do  zorganizowanego  i  

świadomego  samokształcenia  opartego  

na umiejętności przygotowania 
własnego warsztatu pracy. 

 Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu 

własnych predyspozycji i określaniu 

drogi dalszej edukacji. 

Przygotowanie uczniów do udziału w Małopolskich 

Konkursach Przedmiotowych i Tematycznych pod patronatem 

Kuratorium Oświaty 

klasy 6-8 według 

harmonogramu 

Igrzyska mitologiczne – konkurs polonistyczny  klasy 5-6 październik/marzec 

2020/2021 

Konkurs poetycki Świat wokół nas – czysty Kraków, zdrowa 
Małopolska   

klasy 4-8 styczeń 2021 

Konkurs literacki Mistrz pióra   klasy 6-8 marzec 2021 

W krainie wieszczów – konkurs polonistyczno-historyczny  klasy 7-8 kwiecień 2021 

Tydzień pracy twórczej – warsztaty teatralne, literackie klasy 4-8 maj 2021 

Międzynarodowy  konkurs   

„ Kangur”  

klasy 4-8 marzec 

Konkurs Krakowska Matematyka  klasy 4-6 według 

harmonogramu 

Konkurs matematyczny „ Alfik” klasy 6-8 listopad 
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Konkurs Matematyka w obiektywie klasy 4-8 według 

harmonogramu 

Konkurs chemiczny klasy 7-8 II półrocze roku 
szkolnego 

Ogólnopolski Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” klasy 1-8 wrzesień 2020, 

marzec 2021 

Ogólnopolski Konkursu Fizyczny  
 „Lwiątko” 

klasy 7-8 zgodnie z 
harmonogramem 

organizatora 

Ogólnopolski Konkursu Ekologicznego klasy 6-8 zgodnie z 

harmonogramem 
organizatora 

Mistrzowie kodowanie chętni uczniowie klas 

6-8 

wrzesień 2020/ 

czerwiec 2021 

Program Miejski -Tańczę w Krakowie klasy 1 cały rok 

Program Miejski -Tenis Ziemny klasy 2 cały rok 

Program Miejski -Zajęcia na basenie klasy 3 cały rok 

Program Miejski –Pierwsze kroki na śniegu klasy 4 styczeń /luty 

Świetlicowy Turniej Puzzli 
 

uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

październik 2020 

Świetlicowy Mini Playback Show 

 

uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

styczeń 2021 

Konkurs międzyświetlicowy Pisanka Wielkanocna uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

marzec/kwiecień 2021 

12. Zna i stosuje zasady zdrowego trybu 

życia. 

Zadania: 
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

uczniów, w tym wyrabianie nawyków 

higienicznych. 
 Ugruntowanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania się. 

 Uświadomienie korzyści płynących z 

aktywności fizycznej i wdrażania do 

Tydzień profilaktyki – „Tydzień z Cukrzycą” klasy 1-8 15-19 marca 2021 

Akcja „Śniadanie Daje Moc” – realizacja ogólnopolskiego 

projektu, promowanie spożywania właściwie zbilansowanego 
drugiego śniadania, kultura jedzenia 

chętne klasy 0-8 

 

8  listopada – akcja 

ogólnopolska 

Akcja „Trzecioklasiści – eksperci w żywieniu” klasa 3b październik 2020 -maj 

2021 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie pandemii klasy 0-8 wrzesień 2020/ 
czerwiec 2021 

Projekty okresowe: „Zdrowa dieta” klasy 5 maj/ czerwiec 2021 
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zapobiegania chorobom. 

 Poszerzenie wiedzy rodziców i 

nauczycieli na temat prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń  zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

Program „Stars – rowerem do szkoły” klasy 4-8 jesień/ wiosna 

Zajęcia w ramach kół sportowych zachęcających do 

aktywności ruchowej 

klasy 4-8 

 

 

zgodnie z harmonog. 

zajęć dodatkowych 

Pomiar BMI klasy 4-8 I raz - październik 

2020/  

II raz - maj 2021 

Program  „Komponent mleczny”  
Program  „Komponent owocowo - warzywny”  

klasy 1-5  
 

15 września 2020 - 
maja 2021 

Akcja „Aktywne Patio” klasy 1-8 wrzesień - czerwiec 

Festyn Zdrowia pod hasłem „Świat wokół nas – Ciało-Umysł-
Duch” – w ramach Pikniku rodzinnego organizacja stoisk z 

ekologiczną żywnością, pochodzącą z gospodarstw 

małopolskich- grupowe zabawy ruchowe, promowanie 

wspólnego wypoczynku. 

społeczność szkolna i 
lokalna, 

zaproszeni goście 

maj 2021 

Świetlicowy Tydzień zdrowia uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

05.04-09.04.21 

Świetlicowy Tydzień bez hałasu uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

12.04-16.04.21 

13. Dba o środowisko naturalne. 
Zadania: 

 Upowszechnianie wiedzy na temat 

zasad zrównoważonego rozwoju.  
 Motywowanie do działań na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego. 

 Rozwijanie zainteresowań ekologią. 

Sprzątanie świata klasy 1-3;  
klasy 4-8 

wrzesień 2020 

Tydzień Klimatu i obchody dnia Ziemi klasy 1-8 kwiecień 2021 

Święto Szkoły – Dzień Patrona klasy 1-3;  

klasy 4-8 

listopad 2020 

Program Charytatywno-Ekologiczny,, Zakrętki info.-

pomagamy nie tylko przyrodzie”. 
klasy 4-8 

wrzesień 2020 – 

czerwiec 2021 

Akcja Lek(k)onakręceni- Stowarzyszenie  Liever klasy 4-8 
wrzesień 2020 – 

czerwiec 2021 

Program ,, Od segregacji nie ma wakacji”  klasa 4a maj 2021 

Projekty okresowe: „Jestem eko” ,„ Jak dbać o środowisko 

naturalne?” 

klasy 5, klasy 8 maj/ czerwiec 2021 
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„I can save my planet” – konkurs fotograficzny z okazji Dnia 

Ziemi (językowo-ekologiczny) 

klasy 1-3 kwiecień 2020 

„Angielski ekologicznie” – innowacja pedagogiczna klasy 2a, 2b wrzesień 2020-

czerwiec 2021 

„I can save my planet” – konkurs fotograficzny z okazji Dnia 

Ziemi (językowo-ekologiczny) 

klasy 1-3 kwiecień 2020 

„Angielski ekologicznie” – innowacja pedagogiczna klasy 2a, 2b wrzesień 2020-

czerwiec 2021 

Świetlicowy Tydzień ochrony zwierząt uczniowie świetlicy 
klas 1-4 

05.10-09.10.20 

Dbamy o zwierzęta domowe – akcja świetlicowa uczniowie świetlicy 

klas 1-4 

25.01-29.01.21 

 


