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Załącznik Nr 1.1.3  

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY   

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ KANA NA 

ROK 2019  

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin 

realizacji  

Osoba 

odpowiedzialna  

Pomoc dzieciom i młodzieży 

uczęszczającym do Placówki, 

tematyka i cele prowadzonych 

zajęć  

1. Rekrutacja uczestników  
2. Proponowana tematyka zajęć:  
- integracja w grupach  
- „Dbamy o zdrowie”  
- Dzień babci i Dzień dziadka – współpraca z grupą seniorów  
- „Zimowe Inspiracje”  
- Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce   

Cały rok w ramach 
bieżących potrzeb  

Styczeń  

Kierownik, wychowawcy  
  
wychowawcy  

Pomoc wychowankom:  
- edukacyjna   
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
   
- kompensacyjna  
   
- socjoterapeutyczna  
 pedagogiczna  
  

  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych stron, 
budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; edukacyjne – 
uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczenia tolerancji i 
akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,   
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  

Styczeń    
wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  
socjoterapeuta  
   
pedagog  
 wychowawcy, pedagog  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

  

  

  

- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  

   

  

  

Zajęcia profilaktyczne   
  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom:  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  

1.Proponowana tematyka zajęć:  
- Poznajemy siebie bliżej, nauka współpracy w grupie,  
- Dzień św. Walentego   
- Bezpieczna zima, zimowe dyscypliny sportowe,  
- warsztaty- „ferie zimowe w Placówce"- wyjścia  na basen, hale, lodowisko, zajęcia 
w grupach  
  

– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych:  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców,  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności,  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi, - 
podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi.  
3. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w lutym.  

Luty    
wychowawcy  
  

  

  

  

  

wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  

  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  
pedagog  
  



Strona 3 z 19  
  

  

  

  

  

  

wychowawcy  
  

  

  

  
wychowawcy, pedagog  

 

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Zajęcia profilaktyczne  
dostosowane do grup wiekowych  
  

  

  

  
Pomoc wychowankom:  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  
- pedagogiczna  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Uczymy się poszanowania drugiego człowieka i kultury osobistej  
- 8 Marcia Dzień Kobiet - wiosenne inspiracje  
- „Moja Mała Ojczyzna” - wycieczka po mieście Tarnowie, muzea, teatr, kina.  
  

– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,   
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi 3. 

Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w marcu  

Marzec  wychowawcy  
  

  

  

  

  

wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  
pedagog  
  

  
wychowawcy  
  

  

  

  

wychowawcy, pedagog  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

Zajęcia profilaktyczne  
dostosowane do grup wiekowych  
  

  

  

  
Pomoc wychowankom  

- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna   
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  
  

  

  

  

  

1. Proponowana tematyka zajęć: 
- Kiermasz wiosenno - świąteczny  
- Zwyczaje wielkanocne  
- Promocja zdrowia  
- Światowy Dzień Ziemi  
- „JA i Moje uczucia”  
  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- 
przestrzennej, ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,   
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
3. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w kwietniu  

Kwiecień  wychowawcy  
  

  

  

  

  

wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
  

  

  

  
wychowawcy  
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wychowawcy, pedagog  

 

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  

  
- kompensacyjna   
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  
  

  

  

  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Majowe święta  
- W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia sportowe  
- Dzień Matki  
- Moja Rodzina  
- wycieczka integracyjna  
  

– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,   
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi 3. 

Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w maju  

Maj  wychowawcy  
  

  

  

  

  

wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  

  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
  
wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy, pedagog  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna   
  

  

  

  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Dzień rodziny – piknik dla dzieci i ich opiekunów  
- Wakacje tuz, tuż  
- Bezpieczeństwo podczas wakacji  
- przyroda wokół Nas  
2.Gry i zabawy ogólnorozwojowe, dydaktyczne, sportowe, turnieje, konkurs.  
3. Wycieczki, rajdy  
  

  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- 
przestrzennej, ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych,   
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
5. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w czerwcu  

Czerwiec    
wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy 
wychowawcy  
  

wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
  

  
wychowawcy  
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wychowawcy, pedagog  

 

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- psychologiczna  
  

  

  

  

  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  
  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Być sobą  
- Letnie inspiracje  
- Bezpieczeństwo na drodze  
- Poczuć powiew lata  
2.Gry i zabawy ogólnorozwojowe, dydaktyczne, sportowe, turnieje, konkurs.  
3. Wycieczki, rajdy (w ramach możliwości finansowych)  
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w 
zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych 5. Zapobieganie 
niewłaściwym relacjom w grupie  
  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
6. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w Sierpniu  

Lipiec  wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy 
wychowawcy 
wychowawcy  
  
wychowawcy  
  

wychowawcy, terapeuta  
  

  

  
psycholog  
  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  
pedagog  
  

  
wychowawcy  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- psychologiczna  
  

  

  

  

  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Najważniejsze 

wartości w życiu  
- Przygotowania do 
szkoły - Ja i relacje 
rówieśnicze  
2.Gry i zabawy ogólnorozwojowe, dydaktyczne, sportowe, turnieje, konkurs.  
3. Wycieczki, rajdy (w ramach możliwości finansowych)  
4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w 
zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych 5. Zapobieganie 
niewłaściwym relacjom w grupie  
  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
6. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w Lipcu  

Sierpień  wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy 
wychowawcy 
wychowawcy  
  
wychowawcy  
  

wychowawcy, terapeuta  
  

  

  
psycholog  
  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  
pedagog  
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- pedagogiczna  
  

  
wychowawcy  

 

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- wspomnienia wakacyjne  
- wieczorki z poezją  
- Bezpieczeństwo na drodze  
- dary jesieni sadu i ogrodu  
2.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych  
3. Zapobieganie niewłaściwym relacjom w grupie  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- 
przestrzennej, ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
4. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  we wrześniu  

Wrzesień  wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy  
  
wychowawcy, terapeuta  
wychowawcy, pedagoga  
  

  

  

  

  
wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
  
wychowawcy  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  

  
- kompensacyjna  
  
- socjoterapeutyczna   
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  
  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Nasze zainteresowania  
- Pomagamy potrzebującym  
- porzucone zwierzęta jak one dbać  
2.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych  
3. Porządkowanie grobów zaniedbanych na miejscowym cmentarzu  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia,  
4. Zapobieganie niewłaściwym relacjom rówieśniczym  
5. Zajęcia relaksacyjne, wyciszające  
6. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w Październiku  

Październik  
  
wychowawcy  
  

  
wychowawcy  
  
wychowawcy  
  

  
wychowawcy, pedagoga  
  
wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
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wychowawcy 

wychowawcy 
wychowawcy  

 

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  
  

1. Proponowana tematyka zajęć: 
- Pamiętamy o tych którzy odeszli  
- Narodowe Święto Niepodległości  
- Andrzejki  
2.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych.  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia, 3. 
Zapobieganie niewłaściwym relacjom w grupie.  
4. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w Listopadzie.  

Listopad  wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy, pedagog  
  

  

  

  

  

  
wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
  
wychowawcy 
wychowawcy  
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Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  

Zajęcia profilaktyczno – 
edukacyjne  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Pomoc wychowankom  
- edukacyjna  
  
- psychologiczna  
- logopedyczna  
  
- kompensacyjna  
  

  
- socjoterapeutyczna  
  

  

  

  

  
- pedagogiczna  

1. Proponowana tematyka zajęć:  
- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia  
- Kiermasz Bożonarodzeniowy  
- Wspólna wigilia - jasełka  
- Zimowe inspiracje  
2.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach 
sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych  
- dostarczenie pozytywnych przeżyć i wzorców  
- wspieraniu rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności  
- kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi,  
- podejmowanie działań zapobiegawczych patologii, narkomanii i alkoholizmowi  
  
– organizowanie nauki własnej, organizowanie gier zabaw dydaktycznych, rozwój 
czytelnictwa  
– zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach wychowanków placówki  
– ćwiczenia sprawności warunkujących nabywanie języka, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe  
– doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej, usprawnianie funkcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo- przestrzennej, 
ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu,  
– zajęcia rozwojowe – poznajemy samego siebie, poznawanie mocnych i słabych 
stron, budowanie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności asertywności; 
edukacyjne – uczenie stawiania granic, uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
uczenia tolerancji i akceptacji samego siebie;   
terapeutyczne – odreagowanie emocji, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach, 
poznawanie i nazywanie własnych emocji  
– współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi wychowanków placówki, wsparcie i 
pomoc w nauce,  diagnozowanie potencjalnych możliwości indywidualnych ucznia, 3. 
Zapobieganie niewłaściwym relacjom w grupie.  
4. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w Grudniu.  

Grudzień  wychowawcy  
  

  

  
wychowawcy, pedagog  
  

  

  

  

  

  
wychowawcy  
  
psycholog  
logopeda  
  
terapeuta  
  

  
socjoterapeuta  
  

  

  

  

  
pedagog  
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wychowawcy 

wychowawcy  

Stała praca z rodziną dziecka  1.Stała współpraca z rodzicami w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych.   
2. Organizowanie wspólnych uroczystości z udziałem rodziców (opiekunów)  
3. Spotkania z rodzicami.   

cały rok  
  
w ustalonym terminie 

w miarę potrzeb  

wychowawcy  
  
wychowawcy 

wychowawcy  

Nazwa działania  Sposób realizacji  
Planowany  

termin realizacji  
Osoba 

odpowiedzialna  
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Współpraca z Ośrodkami Pomocy 

społecznej i innymi organizacjami i 

instytucjami pracującymi na rzecz 

dziecka  

1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej – asystentami rodziny  
2. Współpraca z Policją  
3 Stały kontakt z dyrektorami szkół, pedagogami, wychowawcami pracującymi na rzecz dzieci 

uczęszczających do placówki.   

cały rok 

cały rok 

cały rok  

Wychowawcy 

wychowawcy 

wychowawcy  

Organizacja pracy, 

sprawozdawczość oraz planowanie  
1.Tworzenie grupy i organizacja pracy:  -  - 
zaktualizowanie listy wychowanków,   
-tworzenie nowych kart pobytu;   
- opracowanie rocznego planu pracy oraz rozkładu zajęć tygodniowych.    
2. Spotkania zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.     
3. Spotkania pracowników celem omówienia bieżącej działalności placówki.    
4. Sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych z pracy placówki.   

cały rok  
  

  

  
w miarę potrzeb  
  
co kwartał, grudzień  

Kierownik  
  

  

  
wychowawcy  
  
Kierownik  

  


