
1. Załącznik 1.

Harmonogram działań z zakresu profilaktyki

Harmonogram stanowi załącznik do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
Zawiera on szczegółowy plan działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w formie
grupowej poza działalnością wynikającą z lekcji przedmiotowych i wychowawczych  w  bieżącym
roku szkolnym.

I okres roku szkolnego 2017/2018

L. p. Działanie Czas 
realizacji

Osoby 
odpowiedzialne

1. Czytamy wielkie dzieła literatury narodowej Wrzesień 
2017 r.

Dyrekcja, 
M. Cirin, 
G. Domalik, S. 
Srzednicki, J. 
Pierzchała

2. Wyjazd na zieloną szkołę Wrzesień 
2017 r.

Dyrekcja, 
wychowawcy klas

3. Lekcje wychowawcze w wybranych ze względu na 
szczególne potrzeby klasach (wychowawcy ze wsparciem 
psychologa) – zagadnienia zapobiegania przemocy 
i bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.

Kl. IV a, i IV b, inne klasy wg potrzeb

Październik  
2017 r.

Psycholog 
szkolny, 
wychowawcy klas

4. Spotkania profilaktyczne z policjantem dla wybranych klas.

Tematy: 
„Bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej (m. in. zagadnienia
cyberprzemocy” Kl. IV a, IV b SP,
 „Odpowiedzialność karna nieletnich.”
 Kl. VII.

Listopad – 
grudzień
2017 r.

Psycholog 
szkolny, 
wychowawcy klas

5. Warsztaty Dzika Klinika – przybliżanie dzieciom życia 
dzikich zwierząt w mieście, uwrażliwianie na potrzebę 
harmonijnej koegzystencji z przyrodą, przełamywanie 
postawy egocentrycznej

Październik 
2017 r.

A. Iskra

6. Ślubowanie klas I-szych Październik 
2017r.

Wychowawcy kl. 
I-szych, 
Wychowawca kl. 
VI

7. Zorganizowanie wyjazdowego szkolenia Rady 
Pedagogicznej (zapobieganie przemocy rówieśniczej, 

Październik 
lub listopad 

Dyrektor, 
psycholog szkolny

1



budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego). 
Zaproszenie do poprowadzenia warsztatu zewnętrznych 
specjalistów.

2017 

8. Akcja „Lekki plecak” - (lekcje wychowawcze w klasach, 
materiały dla rodziców, zalecenia dla uczniów).

Październik 
lub listopad 
2017

Dyrektor, M. 
Ludwig, 
wychowawcy

9. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 
oraz z innymi instytucjami wspierającymi pracę 
profilaktyczną w szkołach.
Warsztaty prowadzone przy współpracy lub przez 
specjalistów z ww. instytucji.

Cały rok 
szkolny

Psycholog szkolny

10. Warsztaty integracyjne i profilaktyczne, oraz z zakresu 
wyboru dalszego kształcenia, których zadaniem jest 
wspieranie czynników zabezpieczających przed 
podejmowaniem zachowań ryzykownych, prowadzone 
przez psychologa szkolnego i wspierających nauczycieli dla
poszczególnych oddziałów klasowych.

Przykładowe tematy:
• warsztaty integracyjne (kl. I-sze, IV-te, VII)
• budowanie zespołów, zmniejszanie napięcia w 

grupie rówieśniczej,
• profilaktyka prozdrowotna,
• warsztaty z zakresu określania swoich celów 

zawodowych i wyboru dalszego kształcenia (kl. III 
gim., ew. kl. II- gie gim., kl. VII SP) 

I okres 
2017/2018

Psycholog 
szkolny,
M. Makar,
B. Śmiałek, 
K. Malina

11. Zbiórka karmy i potrzebnych akcesoriów dla zwierząt – 
akcja wolontariatu, zachęcanie uczniów do samodzielności.

Listopad M. Ludwig, 

12. Dzień Patriotyczny 28 listopada 
2017 r.

Zespół nauczycieli
T. Książek, 
G. Domalik, 
M. Cirin

13. Szlachetna Paczka Listopad – 
grudzień 
2017 r. 

M. Ludwig, 
wychowawcy klas

14. Jasełka 20 grudnia 
2017 r.

M. Cirin

15. Konkurs na logo wolontariatu SSP nr 3 STO, wdrożenie 
systemu motywowania do pracy w wolontariacie,

I okres 
2017/2018

M. Ludwig, A. 
Iskra

16. Festiwal piosenki francuskiej i niemieckiej Grudzień 
2017

Nauczyciele 
języków  

17. Działania wolontariatu: upominki dla pacjentów połączone 
z odwiedzinami chorych w szpitalu

Grudzień 
2017

M. Ludwig, A. 
Iskra

18. Kiermasze charytatywne W terminach K. Malina
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zebrań z 
rodzicami i 
konsultacji
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II okres roku szkolnego 2017/2018

L. p. Działanie Czas 
realizacji

Osoby 
odpowiedzial
ne

1. Uczniowska wymiana międzynarodowa ze szkołą w Hiszpanii Termin do 
uzgodnieni
a z 
pośredniki
em 

Dyrektor, 
wyznaczeni 
nauczyciele

2. Góra grosza K. Malina

3. Dzień Ziemi – spotkanie z leśnikiem, sadzenie, elementy 
survivalu, przekazywanie treści związanych z ekologią 
i promowaniem zdrowego trybu życia, 

23 
kwietnia 
2018 r.

M. Ludwig, 
A. Iskra, S. 
Czyżowicz

4. Nasz piękny ogród, wolontariat w bibliotece – prace społeczne
na rzecz szkoły

Marzec – 
czerwiec 
2018 r.

A. Iskra, E. 
Siwiak

5. Kontynuacja akcji „Lekki plecak” i pracy w ramach zespołu 
ds. profilaktyki i wychowania i na forum Rady Pedagogicznej 
w celu kontrolowania problemu ciężkich plecaków szkolnych 

II okres 
2017/2018

Dyrekcja, 
psycholog 
szkolny, 
wychowawcy

6. Zajęcia profilaktyczne budujące empatię i wspierające 
działalność wolontariacką jako formę realizowania 
społecznych pasji (m. in. prowadzone przez pracowników 
Alma Spei)

II okres 
2017/2018

M. Ludwig

7. Stworzenie procedur systemowych z zakresu przeciwdziałania
przemocy i reagowania na przemoc w szkole

II okres 
2017/2018

Zespół ds. 
profilaktyki i 
wychowania 
pod 
kierunkiem 
dyrektora

8. Wyjazd wiosenny Maj 2018 
r.

Dyrekcja, 
wychowawcy 
klas

9. English show Maj 2018 
r.

Angliści

10. Gra terenowa z okazji dnia dziecka – przybliżanie wiedzy 
o lokalnej społeczności, historii naszego miasta i kraju

Czerwiec 
2018 r.

T. Książek, 
M, Bobińska, 
A, Hedemann

11. Gala końcoworoczna Czerwiec 
2018 r.

Dyrekcja, 
M. Cirin, 
G. Domalik, 
S. Srzednicki, 
J. Pierzchała
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Działania wychowawcze i profilaktyczne trwające przez cały okres roku szkolnego:

1. Działania wolontariatu:

• Zbieranie zakrętek,
• Zbieranie baterii,
• Akcja pomaganie przez ubranie,
• Kiermasze podczas zebrań – zgodnie z harmonogramem,
• Współpraca z Bankiem Żywności,
• Wolontariat  teatralny –  przedstawienia  teatralne,  możliwe działanie  na  rzecz  wybranych

grup osób potrzebujących we współpracy ze wspierającymi je instytucjami i fundacjami np.
Alma Spei,

• Własne pomysły dzieci na akcje,

2.  Profilaktyka prozdrowotna na przyrodzie,  biologii,  WDŻ. Profilaktyka używania narkotyków,
dopalaczy. 

3.  Tworzenie  materiałów  promocyjnych,  kampanie  społeczne:  oszczędzanie  wody,  profilaktyka
antynikotynowa, 

4. Profilaktyka podczas lekcji wf, tańca, kół sportowych – aktywność ruchowa, rozwój talentów
sportowych,

5. Lekcje wychowawcze – por. programy wychowawczo-profilaktyczne poszczególnych klas.

6.  Warsztaty i  zajęcia interwencyjne prowadzone przez psychologa szkolnego w odpowiedzi na
zdiagnozowane w ciągu roku szkolnego potrzeby poszczególnych klas lub grup uczniów.
 

5


