
Kalendarz szkolnych akcji wychowawczo-profilaktycznych  

na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 3 do SPWP 

 

TERMIN AKCJA 
ODPOWIEDZIALNI 
(dokładny termin realizacji 

do uzgodnienia) 

Wrzesień  
Tydzień życzliwości i dobrych 

uczynków 

Wszystkie klasy 

(20-24.09.2021r.) 

Wychowawcy klas 

Październik 

Światowy Dzień Uśmiechu 

01.10.2021 r. 

K. Dyja 

E. Ogonek 

Międzynarodowy dzień bez 

przemocy: „Zamiast przemocy 

udzielaj pomocy!” 02.10.2020r. 

Klasa VIII b 

Listopad 

Dzień tolerancji 16.11.2021r. 

„Inny nie znaczy gorszy” Klasa VI  

Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka 20.11.2021r. 
Klasa VII a 

Grudzień 
Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych 

03.12.2021r. 

Wszystkie klasy  

Nauczyciele, Sekcja 

Wolontariacka 

Styczeń  

„Dzień gwary śląskiej”  Wszystkie klasy 

„Dzień pierwszej pomocy” Wszystkie klasy 

Luty 
„Tydzień bezpieczeństwa” Klasa VII b  

Dzień Bezpiecznego Internetu  

08.02.2021 
Klasa VII c 

Marzec  „Piękna nasza Polska cała” 
Wszystkie klasy 

Nauczyciele 

Kwiecień 

„Tydzień Ziemi” – pokaz mody 

z recyklingu dla klas I-VIII  
Klasy IV a i IV b 

Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu 

Nauczyciele, sekcja 

wolontariacka 

Maj 

Tydzień promocji zdrowia + 

Światowy dzień bez papierosa 

31.05.2021r. 

Nauczyciele 

Klasa VIII a 

Dzień Muzyki i Tańca  Wszystkie klasy 

Czerwiec Tydzień promocji zdrowia nauczyciele 



 „Uzależnienia – złodzieje 

młodości!” 

Klasa V a i V b 

 

Dzień Pustej Klasy 17.06.2022r. 

– wyjścia w plener z 

wychowawcami 

Nauczyciele 

 

Inne planowane działania wychowawczo-profilaktyczne (wybrane akcje) 

 „Zdrowe śniadanie” 

 Dzień sportu – 6.10.2021 r. lub 21.06.2022 r. 

 „Zdrowo jemy ze szkołą na widelcu” – kl. I-III 

 akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 „Loguj się z głową” – program edukacyjno-profilaktyczny 

 Światowy Dzień Mycia Rąk – 15.10.2021 r. 

 „Velvet. Piątka dla natury” Ogólnopolska edycja bezpłatnego programu edukacyjno-

grantowego dla klas I-III 

 Bieg patrolowy – konkurs międzyszkolny 

 Udział w programach promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Katowicach  

 „ I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – akcja charytatywna 

  „Przerwa na czytanie” – świetlica 

 realizacja programu: „Bezpieczne dziecko-przyjaciel Sznupka. Bezpieczny 

Nastolatek” 

 program: „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP – dla klas I-III 

 akcje Sekcji Wolontariackiej:  

- zbiórki dla bezdomnych zwierząt ze schroniska 

- zbiórka kasztanów i żołędzi  

- Dzień Kolorowej skarpetki na rzecz osób z zespołem Downa -filmik edukacyjny 

- „Kredki dla Afryki”- zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci 

- Świąteczna paka dla schroniskowego zwierzaka-zbiórka na rzecz bezdomnych 

zwierząt 

- „Daj coś Kolorowego” rozpoczęcie zbiórki rzeczy dla kobiet oraz mężczyzn po 

chemioterapii 
 

 Ponadto, w ramach prowadzenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w szkole, realizowane 

będą wybrane zagadnienia zawarte w planie pracy szkoły oraz planach zespołów przedmiotowych.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


