
Załącznik do Uchwały nr 4/2019/2020  Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej 

  im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie  

 

 Harmonogram działań 

Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

 



Zadania Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne za 

realizację 

Termin realizacji 

I. Kształtowanie          

postaw 

patriotycznych 

 wobec Ojczyzny 

i Narodu, wpajanie 

systemu wartości 

ogólnoludzkich 

sprzyjających 

wychowaniu prawego 

człowieka              

(Rozdz. VI, 

 p.2 PW-P)                                 
I.  

1.Wykorzystanie treści dydaktycznych przedmiotów. nauczyciele historii i 

języka 

polskiego 

cały rok 
 

2.Przygotowanie i przeprowadzenie akademii i uroczystości: dyrektor szkoły  

- rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor szkoły, 

nauczyciele  

  02 września 2019 
 

- dzień Edukacji Narodowej ,     wychowawcy kl. VII  

samorząd szkolny 
 

11  październik 2019 
 

- ślubowanie klas I – wychowawcy klas I, wychowawcy klas I 
 

11 październik 2019 

- Obchody Święta Niepodległości. 
 

wychowawcy 12 listopada 

3. Działania klas I – III: 

- dzień aktywności ph. „Kto ty jesteś? …” 

- warsztaty plastyczne kl. I – III, film o polskich symbolach 

narodowych, śpiewanie pieśni patriotycznych . 

wychowawcy kl. I - III listopad 2019 

4. Szkolna Wigilia – przygotowanie koncertu kolęd                   

w wykonaniu klas I-VIII. 

 

 

wychowawcy klas I-VIII 

J. Siniło - dekoracja 

G. Krawczyńska                      

K. Godlewski         

 

grudzień 2019 

 

5.Święto Konstytucji 3 Maja. 
 

wychowawcy klas VI kwiecień 2020 
 

6.Podsumowanie roku szkolnego dyrektor szkoły 

nauczyciele  wychowania 

fizycznego 

25 czerwca 2019 
 

7.Pożegnanie klas VIII. wychowawcy kl. VII 
 

26 czerwca 2020 



  

8.Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas VII, 

VIII  
 

26 czerwca 2020 
 

9.Pielęgnowanie tradycji szkoły poprzez:   

- utrzymywanie więzi ze Szkołą Podstawową                             

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w 

Białymstoku, 

B. Szypulska 
 

cały rok 
 

- udział w XII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci 

Polskiego Sybiru, 
 

P. Pawłowski 
 

wrzesień 2019 
 

-zapoznanie uczniów z życiorysem  i działalnością Patrona 

szkoły – Stefana Wyszyńskiego. 
 

wychowawcy klas, 

katecheci  
 

cały rok 
 

- zapoznanie uczniów z życiorysem i działalnością Patrona 

szkoły – Stefana Wyszyńskiego na podstawie książki P. 

Kardasza „Stefek. Opowiadania…” 
 

wychowawcy klas I-III                    

G. Krawczyńska 

 
 

cały rok 
 

- organizacja wycieczek edukacyjnych, 
 

wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

cały rok 
 

- prowadzenie kroniki szkolnej, 
 

A.Matel cały rok 
 

- dokumentowanie ważniejszych wydarzeń z życia szkoły 

(zdjęcia), 
 

K.Lenkiewicz cały rok 
 

- współredagowanie szkolnej strony internetowej, 
 

wszyscy nauczyciele  
 

cały rok 
 

- opieka nad samorządem uczniowskim, 
 

B.Stachelek cały rok 
 

 - prowadzenie SKO, 

 

A.Tołoczko cały rok 
 



 

- opieka nad gromadą zuchową, 
 

T. Rutkowska 
 

cały rok 
 

- opieka nad Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, 

 

K.Szubzda cały rok 
 

- opieka nad pocztem sztandarowym, 
 

P.Pawłowski cały rok 
 

- opieka nad UKS „Kora”, 
 

A.Bajko cały rok 
 

- obsługa nagłośnienia, 
 

J.Guziejko cały rok 
 

- uświadamianie uczniom istoty demokracji  

i tolerancji, 
 

wszyscy nauczyciele  
 

cały rok 
 

- kształtowanie postaw obywatelskich, 
 

wszyscy nauczyciele  
 

cały rok 
 

- udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
 

M. Glińska, L. Wróbel, 

 B. Stachelek  

 

kwiecień-maj 2020 
 

- koordynowanie działań „Podlaskiej Rodziny Szkół imienia 

Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. 

A. Bojarzyński cały rok 
 

10.Udział w projekcie „W barwach biało czerwonych”     

organizowanym z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta 

Flagi. 
 

wychowawcy klas VI kwiecień – maj 2019 

II. Uświadamianie 

roli kultury języka 

polskiego w 

zachowaniu ciągłości 

bytu narodowego. 

      (Rozdz.VI,    

       p.2. PW-P) 

1.Filmy, pogadanki, wystawy poświęcone Wielkim Polakom. 
 

wychowawcy klas 
 

cały rok 
 

2.Organizacja Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją” 

dla klas I-III. 
 

A. Stankiewicz, 

 S. Bojarzyńska 
 

marzec / kwiecień 

2020 
 

3.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

czytelnictwa wśród uczniów.  

B. Szypulska,  

C. Baranowska 

cały rok 
 



 nauczyciele języka 

polskiego 
 

4.Szkolny Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole     

   Podstawowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego w   Korycinie                                 

M. Kiersnowska 
 

cały rok 
 

5.Zapoznanie uczniów z twórczością filmową      

   i teatralną rodzimych twórców. 
 

nauczyciele języka 

polskiego 
 

cały rok 
 

6.Konkurs pięknego czytania dla kl. IV-VII. 
 

nauczyciele języka 

polskiego 
 

kwiecień   2020 

7.Codzienna dbałość o piękno języka używanego przez 

uczniów. 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 

8.Konkurs „Mistrz pięknego czytania”  dla ucz.  kl. I-III.                                         
 

A. Matel,  A. Szubzda 
 

kwiecień/maj 2020 

9.Organizacja XIV Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy 

Szubzdy. 
 

M. Glińska luty 2020 
 

10.Realizacja innowacji pedagogicznej „Spotkanie z historią i 

tradycją Mojej Małej Ojczyzny”. 

C. Baranowska 

B. Szypulska 
 

cały rok 
 

11.Realizacja projektu „Bohaterom w Twojej szkole”- gromada 

zuchowa. 
 

T. Rutkowska 
 

październik 2019 

12.Innowacja pedagogiczna „Nasza mała Ojczyzna”                            

      kl. IV. 
 

T. Rutkowska cały rok 
 

III. Kształtowanie 

kultury osobistej i 

1.Uczenie szacunku wobec prawa poprzez przestrzeganie statutu 

szkoły przez uczniów i nauczycieli. 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 



postawy społecznej 

uczniów 

(Rozdz. VI,   

        p.1.PW-P) 
 

2.Przestrzeganie zasad dotyczących usprawiedliwień 

nieobecności uczniów. 
 

nauczyciele szkoły 

wychowawcy klas 
 

cały rok 

3.Poprawa frekwencji uczniów. 
 

wychowawcy klas 
 

cały rok 

4.Egzekwowanie przepisów porządkowych zawartych w 

Szkolnym Kodeksie Zasad i Norm Zachowań Ucznia. 
 

wychowawcy klas 
 

cały rok 

5.Realizacja programu  wychowawczo- profilaktycznego  

szkoły. 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 

6.Organizacja akcji charytatywnej „Wielki Kiermasz    

  Słodkości”. 
 

B. Szypulska 
 

marzec 2020 

7.Organizacja akcji „Góra Grosza”. 
 

opiekun samorządu 
 

listopad 2019 
 

8.Działania w ramach koła szkolnego wolontariatu. 
 

B. Szypulska 
 

cały rok 

9.Przygotowanie uczniów do autoprezentacji. 
 

nauczyciele języka 

polskiego 
cały rok 

IV. Rozwijanie 

różnorodnych form 

samorządności 

wśród dzieci i 

młodzieży 

(Rozdz.  VI  

p.1. PW-P) 
 

1.Uaktywnianie samorządów klasowych  i samorządu 

uczniowskiego. 

wychowawcy klas 
 

cały rok 

2.Współorganizowanie przez młodzież  imprez szkolnych i 

klasowych: 

wszyscy nauczyciele cały rok 
 

-  Europejski Dzień Języków Obcych, 
 

A. Bojarzyński 

K. Waśkiewicz 

K. Lenkiewicz 

wrzesień 2019 
 

- Andrzejki, 
 

wychowawcy klas, SU 
 

listopad 2019 

- Zabawa choinkowa, 
 

wychowawcy klas, SU 
 

styczeń 2020 
 

- Dzień Wiosny, wychowawcy klas, SU marzec 2020 



  

- Dzień Dziecka, 
 

wychowawcy klas, SU 
 

czerwiec 2020 
 

3.Organizacja wyborów do władz samorządu uczniowskiego. 
 

opiekun SU 
 

wrzesień 2019 
 

4.Współodpowiedzialność młodzieży za ład  i porządek w 

szkole. 
 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 
 

5.Organizacja apeli. wszyscy nauczyciele, 

uczniowie 
 

cały rok 
 

 

V. Podnoszenie 

poziomu nauczania i 

rozwijanie uzdolnień 

uczniów. Praca z 

uczniami zdolnymi i 

słabymi. 

(Rozdz. VI,  

p.1. PW-P) 

 
 

1.Zorganizowanie XVI Międzyszkolnego Konkursu  Piosenki      

Dziecięcej pt. „Podróż z piosenką”. 
 

J. Siniło 

 B. Grzybowska 
 

maj 2020 
 

2.Zorganizowanie konkursu ortograficznego dla klas I-III. 
 

B. Grzybowska maj 2020 
 

3.Konkurs matematyczny dla ucz. kl. I-III „Liczę w mig”.                          
 

A. Matel.  

A. Szubzda 

czerwiec 2020 
 

4.Próbny egzamin klas  VII, VIII  
 

wychowawcy klas  
 

grudzień 2019/  luty 

2020 
 

5. Zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie   Ruchu 

Drogowego. 
 
 

J. Guziejko 
 

marzec 2020 

6.Zorganizowanie szkolnych eliminacji Konkursu Pożarniczego 

„Młodzież zapobiega pożarom”. 
K. Szubzda 
 

luty 2020 
 

7.Bal karnawałowy dla klas I-III. 
 

wychowawcy klas I-III 
 

styczeń 2020 

8.Zorganizowanie koncertu kolęd w języku  angielskim,      

niemieckim. 
 

nauczyciele jęz.obcego 
 

 



9.Współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych. 
 

nauczyciele tych samych 

lub pokrewnych 

przedmiotów 
 

cały rok 
 

 10.Organizacja konkursów przedmiotowych. 
 

przedmiotowe zespoły 

nauczycieli 
 

grudzień 2019 
 

11.Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. A. Matel, J.Siniło cały rok 
 

12.Prowadzenie zajęć logopedycznych. B. Grzybowska 
 

cały rok 
 

13.Prowadzenie różnorodnych kół tematycznych z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów i rodziców. 
 

nauczyciele wybranych 

przedmiotów 

cały rok 
 

14.Udział w międzynarodowym konkursie „Kangur”. 

 
 

B. Jakimuszko 

B. Stachelek  
 

marzec 2020 

15. Wielkanocny Konkurs plastyczny  
 

Świetlica marzec – kwiecień  

2020 

16.Udział w konkursie recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki wychowawcy klas I-III, 

nauczyciele j. polskiego 

kl. IV-VII 
 

marzec – kwiecień  

2020 

17.Objęcie uczniów pomocą psychologiczno- – pedagogiczną. 

 
 

wychowawcy oraz 

członkowie zespołów do 

spraw pomocy uczniom ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

koordynatorzy do spraw 

udzielania pomocy 

psychologiczno  

- pedagogicznej 

cały rok 
 



 

 18.Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i 

anglojęzycznych. 

     
 

K. Lenkiewicz       

K.Waśkiewicz 

A.Bojarzyński 

luty 2020 
 

19.Turniej wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
 

ks. K. Godlewski 

G. Krawczyńska  

wychowawcy klas 
 

czerwiec 2020 

20.Realizacja innowacji pedagogicznej „Cztery pory roku z 

literaturą, muzyką i plastyką”. 

. 
 

B. Grzybowska, J.  Siniło,                                             

S. Bojarzyńska 
 

październik 2019             

-maj 2020 
 

21.Realizacja innowacji pedagogicznej: „ Grywalizacja 

ortograficzna” dla uczniów 
 

M. Kiersnowska  

M. Glińska 
 

październik 2019             

-maj 2020 
 

22.Realizacja innowacji pedagogicznej: „Podróż z matematyką 

– myślę, liczę, rozwiązuję, stosuję” dla ucz. kl. V b, VI b. 
 

B. Jakimuszko  

B. Stachelek 

cały rok 
 

23. „Gramy w szachy” – uczniowie uczęszczający do świetlicy 

szkolnej. 

A.Tołoczko 

 
cały rok 
 

24. Realizacja innowacji pedagogicznej –„Spotkania z historią i 

tradycją mojej Małej Ojczyzny”. 

C.Baranowska 

B.Szypulska 
 

cały rok 
 

25. Realizacja innowacji pedagogicznej- „Ciekawi ludzie, w 

ciekawych miejscach”. 

A.Szubzda  

A.Stankiewicz  

A.Matel 

cały rok 
 

 VI. Stała troska o 

rozwój stanu zdrowia    

fizycznego i 

psychicznego 

uczniów. 

1.Współorganizowanie zawodów sportowych w szkole  i poza 

nią: 

-zawody sportowe na szczeblu powiatowym – półfinałów i 

finałów wojewódzkich, 

- Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 
 

cały rok 
 



(Rozdz. VI p. 3. PW-P) - udział uczniów Półmaratonie Mlecznym, 

- udział uczniów w Crossie Trzeźwości. 

 

 2.Przeprowadzenie kursu i egzaminu na kartę rowerową. J. Guziejko 
 

czerwiec 2020 
 

3.Realizacja ogólnopolskiego programu „Program dla szkół” w 

klasach I-V- promowanie wśród uczniów zdrowej diety, bogatej 

w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. 

M. Redo 

wychowawcy klas 

październik-maj 

4.Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. wychowawcy I - III 
 

listopad 2019 
 

5. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” udział w  ogólnopolskim 

programie edukacyjnym  dla klas I dotyczącym bezpieczeństwem 

dzieci  na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Sylwia Bojarzyńska 

Anna Szubzda 
 

wrzesień2019              

-luty 2020 
 

6.Prowadzenie gazetki ściennej „Dbajmy  o zdrowie”. Anna Szubzda 
 

cały rok 
 

7.Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 
 

nauczyciele w-f 
 

wrzesień – 

październik 2019 
 

8.Zajęcia (pogadanki) zwiększające wiedzę uczniów na temat 

AIDS,  narkotyków, chorób wenerycznych. 

nauczyciele przyrody, 

biologii, pielęgniarka 

szkolna 
 

cały rok 

9.Program profilaktyczny „Trzymaj formę”. E. Siwicka,  

wychowawcy klas V  i VIII 

październik-maj 

VII. Kształtowanie 

umiejętności 

aktywnego działania 

na rzecz środowiska 

przyrodniczego 

 i społecznego 
       (Rozdz. VI, p. 4. PW-P) 

1.Promowanie działań proekologicznych: 

 

  

-Akcja „Sprzątanie Świata” - dbamy o porządek wokół szkoły, 

 

wychowawcy klas, 

D. Sosnowska                                          
G. Myszkowska  

E. Siwicka, 

kwiecień 2020 
 

-Apel z okazji Dnia Ziemi, 

 

D. Sosnowska                                           
G. Myszkowska,  

kwiecień 2020 
 



 E. Siwicka, 
 

-Informowanie o odpadach niebezpiecznych, segregacja śmieci. D. Sosnowska  

G. Myszkowska  

E. Siwicka 

wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

VIII. Działania na 

rzecz poprawy 

efektywności 

wychowania. 

Bezpieczeństwo 

uczniów – 

profilaktyka 

uzależnień. 

(Rozdz. VI, 

p.5. PW-P) 
 

1.Przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych 

bezpieczeństwu, zapobieganiu przemocy fizycznej i słownej 

oraz zapobieganiu wykluczenia z grupy rówieśniczej. 

 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

 

2.Przeprowadzenie pogadanek w czasie spotkań rodziców z 

wychowawcami na tematy zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i 

młodzieży, m.in. palenie tytoniu, spożywanie alkoholu itp. 

 

dyrektor, wychowawcy 

 

wywiadówka 

 

3.Działania profilaktyczne we współpracy z policją (spotkanie z 

uczniami, rodzicami). 

 

zainteresowani 

nauczyciele, pedagog 

szkolny 

cały rok 

 

4.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia dotyczących 

problemów wychowawczych. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

5.Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

6.Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

 

wszyscy nauczyciele 

 

cały rok 

 

7.Nadzór pedagogiczny dyżurów. 

 

dyrektor szkoły 

 

cały rok 

 

8.Współpraca z Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Sokółce. 

 

wychowawcy,  

pedagog szkolny  

 

cały rok 

 

9.Prowadzenie działań uświadamiających społeczność szkolną 

na temat cyberprzemocy. 

 

wychowawcy 

 

cały rok 

 



10.Realizacja programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie 

proszę 

nauczyciele klas II 

 

listopad-maj 

11. Realizacja programu profilaktycznego „Bieg po zdrowie” w 

kl. IV. 

T. Rutkowska cały rok 
 

12.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia    dotyczących 

problemów wychowawczych 

zainteresowani 

nauczyciele 

wychowawcy 

cały rok 
 

 IX. Działania     

biblioteki promujące 

czytelnictwo. 

(Rozdz. VI,  

 p. 1. PW-P) 

1.Konkursy czytelnicze i literackie dla klas IV-VIII.    

 

 B.Szypulska 

C.Baranowska 

 
 

październik 2019         

– maj2020 
 

2.Konkurs czytelniczy dla klas III SP „Czy znasz baśnie”? 

 

B.Szypulska 

C.Baranowska 

luty-marzec 2020 
 

3.Projekt czytelniczy ph. „Oceń książkę”. 

 

B.Szypulska 

C.Baranowska 

cały rok 

 

4. „Co wiem o książce i bibliotece?” – cykl spotkań                          

w bibliotece z uczniami poszczególnych klas. 

 

B.Szypulska 

C.Baranowska 

cały rok 

 

5.„Chciałbym/chciałabym przeczytać”. – zbieranie propozycji 

uczniów zakupu książek do biblioteki 

B.Szypulska 

C.Baranowska 

cały rok 

 

6.Uaktualnianie gazetek tematycznych i okolicznościowych, 

wystawki książek 

B.Szypulska 

C.Baranowska 

w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram apeli w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie  

 

Miesiąc Apele, uroczystości Odpowiedzialni 

WRZESIEŃ 1.Prawa i obowiązki ucznia, regulaminy szkolne - Odpowiedzialność 

ucznia w szkole 

 
 

2.Narodowe czytanie  

Samorząd Uczniowski 

 

M. Kiersnowska  

PAŹDZIERNIK 1.październik – Dzień Edukacji Narodowej 

 

 
2.październik – Jan Paweł II  lub ks. Jerzy Popiełuszko 

 

 
3.Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia 

Samorząd Uczniowski,  świetlica szkolna 

G. Krawczyńska, ks. K.Godlewski 

 

Wychowawcy klas I-III 

LISTOPAD 1.11/12 listopada –Dzień Patrona Szkoły 

 

 

2.   22.listopada – Dzień Walki z Paleniem Tytoniu – alkohol, 

narkotyki, papierosy 

  T.Rutkowska,    M.Glinska,   J. Siniło,   A.Stankiewicz ,   

M.Kiersnowska ,  C. Baranowska,    B.Stachelek, 

G.Krawczyńska  ks.K.Godlewski     wychowawcy kl. VIII 

 

Świetlica 

 



GRUDZIEŃ 1. 8 grudnia – Idee wolontariatu 

 
2.  Boże Narodzenie- Wspólne kolędowanie klas I-VIII 

B.Szypulska 

 
wychowawcy klas  

 

STYCZEŃ 1. Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 

 

T. Rutkowska, Zuchy 

LUTY 1. Godność, wolność, odpowiedzialność – istota wartości 

 

kl. VA i B 

MARZEC 1. Agresja i przemoc – profilaktyka; zagrożenia multimediów 

(Internet, telefon, telewizja) 

 
2. Postacie historyczne Naszej Małej Ojczyzny  

Samorząd Uczniowski 

 

 

C. Baranowska 

KWIECIEŃ 1. 22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi 

 
2. Honor, patriotyzm – uczeń człowiekiem honoru, patriotą 

 
3. Festiwal zdrowia 

 

E. Siwicka,  D. Sosnowska, G. Myszkowska 

 
kl. VII A i B  

 
Wychowawcy klas I-III 

MAJ 1. 3 maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 
2. 28 maja – rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

 

Klasy VI 

 
B. Szypulska 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


