
Załącznik 1.

Harmonogram działań z zakresu profilaktyki
rok szkolny 2021/2022

Harmonogram stanowi załącznik do programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
Zawiera on szczegółowy plan działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych w formie
grupowej lub w sposób systemowy w  bieżącym roku szkolnym.

L. p. Działanie Czas realizacji Osoby 
odpowiedzialne

1. Szkolenia Rady Pedagogicznej

cele:

1. Przygotowanie do działań dydaktycznych, 
wychowawczych i profilaktycznych, w 
szczególności:

 podsumowanie wniosków płynących z pracy w 
systemie hybrydowym, zdalnym i stacjonarnym w
ubiegłym roku szkolnym,

 omówienie i ewaluacja sposobów 
dostosowywania procesu dydaktyczno - 
wychowawczego do indywidualnych potrzeb 
uczniów,

 diagnoza potrzeb i problemów występujących w 
środowisku szkolnym oraz czynników ryzyka i 
czynników chroniących w zakresie zachowań 
ryzykownych młodzieży.

1. Przypomnienie i poszerzenie wiedzy o
 wykorzystaniu tablicy interaktywnej  w procesie 

dydaktycznym.
 obsłudze środowiska Microsoft Office 360 w 

szczególności Microsoft Teams.

Sierpień 2021 Dyrekcja

2. Edukacja zdrowotna
 
– dalsze stosowanie procedur bezpieczeństwa na terenie 
szkoły (zarządzenia dyrekcji, ścieżki poruszania się po 
szkole, korzystanie ze środków ochrony),
- pogadanki, lekcje i instruktaż dla dzieci podczas zajęć z 
wychowawcą.

Od września 
2021 r.

Dyrekcja,
wychowawcy, 
psycholog 
i pedagog 
szkolny, 
nauczyciele

3. Wyjazdy programowe, krajoznawcze.

Adaptacja uczniów po powrocie z wakacji. W kolejnych 
miesiącach:  integracja w środowisku rówieśniczym, 
poszerzanie zainteresowań, wzmacnianie identyfikacji z 

Od września 
2021
zgodnie z 
harmonogramem
pracy szkoły i 

Dyrekcja, 
wychowawcy 
klas
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wartościami szkoły.
Wyjazdy będą odbywać się w formie comiesięcznych, 
jednodniowych wypadów w ciekawe krajoznawczo 
miejsca w okolicy Krakowa.

bieżącymi 
ustaleniami.
(wstępnie: 21.09,
20.10, 18.11, 
23.03, 25.04, 
01.06)

4. Projekty międzynarodowe:

W miarę możliwości projekty międzynarodowe będą 
prowadzone w formie zajęć zdalnych, w których 
uczestniczyć będą grupy młodzieży z naszej szkoły oraz z
szkół z zagranicy np. z Caldes de Malavella w Hiszpanii. 
Będzie można wykorzystać doświadczenie zdobyte w 
ramach projektów e-twinning.

Cele:

- budowanie umiejętności porozumiewania się 
z rówieśnikami z innego kraju i kręgu kulturowego,
- poszerzanie doświadczenia o zetknięcie z inną kulturą, 
historią, zwyczajami, odmiennym stylem życia,
- wzmacnianie motywacji do poznawania innych 
punktów widzenia,
- rozwijanie potencjału językowego, umiejętności 
porozumiewania się w języku angielskim,
- budowanie współpracy między młodzieżą z różnych 
krajów pomimo ograniczeń związanych z sytuacją 
pandemii na świecie.

Rok szkolny 
2021/22

K. Kwiatkowski,
D. 
Siemianowska, 
M. Ludwig,
T. Książek
V. Voronko,
angliści

5. Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów 
zewnętrznych, zdalnie lub stacjonarnie jeśli potrzeby i 
spodziewane korzyści przewyższą ryzyko związane z 
sytuacją epidemiczną.

Zajęcia będą zamawiane z uwzględnieniem potrzeb 
poszczególnych oddziałów klasowych oraz społeczności 
szkolnej, po uzyskaniu akceptacji rodziców.

Cały rok szkolny Specjaliści 
z instytucji 
zewnętrznych

6. Dzień Patriotyczny

cele:

- budowanie poczucia przynależności do wspólnoty jaką 
jest Państwo,
- rozwijanie wiedzy o historii Polski i dumy z osiągnięć 
i postaw jej obywateli,
- kształtowanie poszanowania wartości obywatelskich: 
prawdy, wolności, sprawiedliwości, tolerancji,
- czerpanie otuchy dzięki poszerzeniu perspektywy, 
ukazaniu radzenia sobie społeczności ludzkich z 
problemami na przestrzeni dziejów.

15.11.2021 r. Zespół 
nauczycieli
 M. Cirin,
T. Książek

7. Spotkania profilaktyczne z policjantem dla wybranych 
klas (w miarę możliwości dot. stanu pandemii).

Do uzgodnienia 
w miarę rozwoju

psycholog 
i pedagog 
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Przykładowe tematy:
• Program „Powiedz NIE przemocy”
• „Bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej (m. in. 

zagadnienia cyberprzemocy” Kl. IV,
•  „Odpowiedzialność karna nieletnich.”

Kl. VII.

sytuacji 
pandemicznej

szkolny, 
wychowawcy 
klas

8. Ślubowanie klas I-szych

Integracja środowiska szkolnego, kultywowanie tradycji 
lokalnych, rozwijanie zaangażowania społecznego.

29.10.2021 r. Wychowawca kl.
I, Wychowawca 
kl. VI

9. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne m. in. konsultacje 
surdopedagogiczna i z pedagogiem specjalnym w 
związku z kształceniem uczniów z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego, a także inne szkolenia 
prowadzone przez specjalistów z instytucji zewnętrznych 
w miarę możliwości sanitarnych.

Wg 
harmonogramu 
Rad 
Pedagogicznych

Dyrektor, 
psycholog 
i pedagog 
szkolny, M. 
Hemon-Motyka,
A. Kurlit - 
surdopedagog

10. Akcje wychowawcze i profilaktyczne „Lekki plecak i 
porządek wokół nas”

W tym roku nadal okresowe przypominanie o 
zagadnieniach związanych z racjonalnym pakowaniem 
plecaków, zostaną uzupełnione o zagadnienia dotyczące 
organizacji przechowywania w szafce szkolnej. Jest to 
ważne z powodu zaleceń sanitarnych, w tym ograniczania
pożyczania przyborów. Istotna jest również organizacja 
przechowywania swoich pomocy w przestrzeni szkoła-
dom oraz wykształcanie bezpiecznych nawyków 
związanych z przechowywaniem maseczek, żywności, 
sztućców, odzieży i innych przedmiotów.

Cały rok szkolny Dyrektor, 
wychowawcy,
psycholog 
i pedagog 
szkolny

11. Wybrane działania profilaktyczne i wolontariackie 
w ramach programów prowadzonych przez instytucje 
zewnętrzne, możliwe do zrealizowania w warunkach 
pandemii.

przykłady akcji z zeszłego roku:

• Akcja „Powiedz NIE przemocy” organizowana 
przez Komisariat Policji VIII w Krakowie i 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie.

Cały rok szkolny
– zgodnie z 
harmonogramem
programów.

psycholog 
i pedagog 
szkolny, 
wychowawcy

12. Działalność akcyjna wolontariatu m. in.:
 

 dystrybucja cegiełek, kartek świątecznych na 
rzecz potrzebujących, we współpracy z 
organizacjami pomocowymi np. Fundacja 
„Pomóż i Ty”, Stowarzyszenie „Sursum Corda”, 
Hospicjum im. św. Łazarza.

 Przygotowanie kartek i upominków dla dzieci z 
Hospicjum,

Zgodnie z 
harmonogramam
i poszczególnych
akcji

psycholog 
i pedagog 
szkolny
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 Wsparcie krakowskich schronisk,
 Akcje zaproponowane przez młodzież.

13. Zajęcia  profilaktyczne  ze  specjalistami  szkolnymi:
psychologiem,  pedagogiem  szkolnym,  pedagogiem
specjalnym.

Zajęcia  będą  prowadzone  wg  schematu,  który  jest
analogiczny  do  oddziaływań  profilaktyki  w  szerszym
ujęciu.  Zajęcia  i  oddziaływania  nie  będą  związane
oczywiście  tylko  z  profilaktyką  uzależnień  i  zachowań
ryzykownych,  ale  szerzej  z  zapobieganiem  narastaniu
trudności edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych.

Na potrzeby naszej szkoły będziemy prowadzić:

1. odpowiednik profilaktyki  uniwersalnej  –  spotkania z
całym  zespołem  klasowym  dla  poszczególnych  klas,
identyfikacja  potrzeb  uczniów,  rozmowa  na  ważne  dla
uczniów tematy, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

Przykładowe tematy:

• adaptacja  w  środowisku  szkolnym  i  elastyczne
reagowanie  na  zmiany  sytuacji  w  związku
z pandemią,

• koncentracja  uwagi  –  mechanizmy  działania
uwagi,  sposoby  zaradcze,  ograniczanie
czynności rozpraszających w tym nadmiernego
korzystania z urządzeń elektronicznych,

• mechanizmy uzależnień i  sposoby unikania tego
zagrożenia,

• budowanie  zespołu  klasowego,  integracja
w środowisku klasowym,

• rozwijanie  miękkich  umiejętności
psychologicznych:  asertywności,  stawiania
granic, komunikacji, współpracy,

• wsparcie  w  organizacji  procesu  własnej  nauki,
przydatne techniki uczenia się.

Pewna analogia do oddziaływań profilaktyki selektywnej –
tu:  spotkania  z  wybranymi  na  podstawie  diagnozy
grupami uczniów w celu rozwiązania potencjalnych lub
zarysowujących się problemów w dostosowaniu, m. in.:
 

• pomoc w rozwiązywaniu sytuacji  konfliktowych
na terenie szkoły,

• udzielanie  wsparcia emocjonalnego w bieżących
sytuacjach szkolnych,

• w te  oddziaływania  wpisują  się  również zajęcia
rozwijające  umiejętności  społeczno-emocjonalne
(por.  pkt  14),  oraz  zajęcia  wspierające
koncentrację uwagi lub rozwijające umiejętności
uczenia się.

Od września 
2021 r. przez 
cały rok szkolny

Zajęcia z 
koncentracji 
uwagi – 
wrzesień , 
październik 2021

Psycholog, 
pedagog, 
pedagog 
specjalny, w 
miarę potrzeb: 
zaangażowanie 
wychowawców
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Odpowiednik  profilaktyki  wskazującej  –  tu:  rozmowy
z poszczególnymi  uczniami  przejawiającymi  trudności
w radzeniu sobie:

• udzielanie wsparcia emocjonalnego,
• opracowywanie wspólnie z uczniem przy udziale

nauczycieli  i  w miarę potrzeb rodziców, planów
działania i rozwiązywania problemów, kontrakt z
uczniem, rodzicem,

• zapobieganie  rozwijaniu  się  konfliktów
z rówieśnikami i nauczycielami,

• pomoc  w  rozwiązywaniu  bieżących  trudności
ucznia.

14. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 
Super Team (na poszczególnych poziomach wiekowych 
kl. I-VI).

Cały rok szkolny
z częstotliwością
raz w tygodniu

M. Hemon-
Motyka
V. Voronko

15. Koło naukowe psychologiczne dla uczniów kl. VII i VIII 
zainteresowanych psychologią i funkcjonowaniem 
poznawczym i emocjonalnym człowieka

Cały rok szkolny
z częstotliwością
raz w tygodniu

M. Ludwig

16. Szlachetna Paczka Listopad – 
grudzień 2021 r.

psycholog 
i pedagog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas

17. Mikołaj w szkole Grudnia 2021 Wychowawcy 
klas

18. Jasełka 22.12.2021 r. M. Cirin, 
wychowawcy kl.
III

19. Doroczna akcja wolontariatu: upominki dla pacjentów 
połączone z odwiedzinami chorych w szpitalu 
(współpraca ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im.
G. Narutowicza, wsparcie hospitalizowanych seniorów).

W tym roku planujemy zamiast odwiedzin i wręczania 
upominków przygotować formę zastępczą. Do 
uzgodnienia z dyrekcją szpitala, w miarę możliwości 
związanych z sytuacją epidemiczną.

Grudzień 2021 
lub okres 
wielkanocny

Dyrekcja,
psycholog 
i pedagog 
szkolny,
A. Kwiatkowska

20. Kiermasze charytatywne, możliwa aukcja obrazów 
naszych uczniów przez Internet.

W terminach 
zebrań z 
rodzicami i 
konsultacji

psycholog 
i pedagog 
szkolny,
A Kwiatkowska

21. Udział w akcji charytatywnej Towarzystwa Nasz Dom - 
Góra grosza, kontynuacja akcji z zeszłego roku.

Listopad/
grudzień 2021 r.

Wychowawcy 
klas

22. Dzień Zespołu Downa - zajęcia i aktywności 
profilaktyczne pogłębiające wiedzę o Zespole Downa 
oraz stymulujące do akceptacji w społeczeństwie osób z 
Zespołem Downa.

21.03.2022 r. psycholog 
i pedagog 
szkolny, M. 
Hemon-Motyka

23. Dzień Świadomości Autyzmu – zajęcia i aktywności 01.04.2022 r. psycholog 
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profilaktyczne pogłębiające wiedzę o autyzmie oraz 
pomagające budować świadomość autyzmu.

i pedagog 
szkolny, M. 
Hemon-Motyka

24. Dzień Ziemi – zajęcia i aktywności profilaktyczne w 
formie terenowej według ustalonego programu atrakcji.

Cele:

- promocja zdrowego stylu życia i wartości związanych 
z ekologią,
- budowanie postaw harmonijnego korzystania z dóbr 
natury,
- promowanie uważnego stylu życia i odpowiedzialnego 
korzystania ze zdobyczy cywilizacji, w tym mediów 
elektronicznych.

22.04.2022 r. Psycholog, 
pedagog
J. Pitorak

25. Festiwal Nauki
prezentacja projektów klas VII

30.05.2022 r.

26. Nasz piękny ogród, wolontariat w bibliotece, pomoc 
koleżeńska w świetlicy – prace społeczne  na rzecz 
szkoły.

Cały rok 
szkolny, prace 
ogrodowe: 
marzec, 
kwiecień, maj 
2022 r.

J. Pitorak,
S. Srzednicki, 
zespół biblioteki,
zespół świetlicy

27. Dzień dziecka w szkole połączony z wyjazdem 
programowym
integracja uczniów w obrębie klas, rozwijanie 
zainteresowań.

1.06.2022 r. Wychowawcy,
M.Hemon-
Motyka,
A.Kwiatkowska
V.Voronko

28. Gala końcoworoczna 24.06.2022 r. Dyrekcja,
M. Cirin,
A. Kwiatkowska,
S. Srzednicki,
J. Pierzchała
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Działania wychowawcze i profilaktyczne trwające przez cały okres roku szkolnego:

1. Stałe działania wolontariatu:

• Zbieranie zakrętek,
• Zbieranie baterii,
• Akcja „Pomaganie przez ubranie”,
• Współpraca  z  Bankiem  Żywności  (w  bieżącym  roku  szkolnym  w  innych  formach  niż

tradycyjna zbiórka produktów w sklepach)
• Własne pomysły dzieci na akcje,

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

1. Tworzenie  materiałów  promocyjnych,  kampanie  społeczne:  oszczędzanie  wody,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, profilaktyka antynikotynowa.

2. Profilaktyka  podczas  lekcji  WF,  tańca,  kół  sportowych  –  aktywność  ruchowa,  rozwój
talentów sportowych,

3. Stałe wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów – liczne koła zainteresowań, aktywności
dodatkowe,  udział  w  konkursach  i  projektach,  pomoc  w  wydawaniu  szkolnej  gazetki
„Blender”.

6. Warsztaty integracyjne i  profilaktyczne,  których zadaniem jest  w szczególności zapobieganie
przemocy rówieśniczej i wspieranie czynników zabezpieczających przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych, prowadzone przez psychologa i pedagogów szkolnych oraz wspierających nauczycieli
dla poszczególnych oddziałów klasowych.

Przykładowe tematy:

• warsztaty integracyjne (kl. I),
• wsparcie procesu adaptacji do wymagań szkolnych – kl. IV,
• warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej,
• samoakceptacja, również dot. własnego ciała, rozwijanie postawy szacunku do innych osób,
• techniki pracy umysłowej (wsparcie procesów skutecznego uczenia się, techniki twórczego

zapamiętywania, nielinearnego notowania, szybkiego czytania, koncentracji uwagi, organizacji
czasu i zrządzania stresem) – klasy V, VI, inne klasy w miarę potrzeb,

• budowanie zespołów, modelowanie ról grupowych w klasie, zmniejszanie napięcia w grupie
rówieśniczej - klasy według potrzeb,

• profilaktyka prozdrowotna,
• profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych,
• profilaktyka zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

 
7.  Lekcje  wychowawcze dopasowane  do  potrzeb  klasy  (wychowawcy  ze  wsparciem  psychologa
i pedagogów) –

Tematyka: m. in.:
 zagadnienia zapobiegania przemocy rówieśniczej, 
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 bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych,
 rozwijanie  samoświadomości,  poznawanie  swoich  mocnych  i  słabych  stron  oraz  swojego

funkcjonowania w grupie,
 promowanie zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym,
 inne tematy dostosowane do potrzeb danej klasy.

8. Zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierowane do
uczniów z konkretnymi potrzebami, w tym:

 rozwijające umiejętności uczenia się,
 budujące umiejętności społeczno-emocjonalne,
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 zajęcia terapeutyczne,
 zajęcia rewalidacyjne.

Prowadzą: psycholog szkolny M. Ludwig, pedagodzy szkolni:  V. Voronko, M. Hemon-Motyka,  A.
Kurlit – surdopedagog.
D. Siemianowska

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.

10. Realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego poprzez:

 Zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego (kl. VII i VIII SP),
 Realizację  treści  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  w  ramach  lekcji  wychowawczych

i przedmiotowych (klasy I-VI SP),
 Spotkania indywidualne z uczniami o charakterze doradztwa zawodowego.

Por. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
Realizują: psycholog i pedagog szkolny, wychowawcy klas, inni nauczyciele.

8


