
Kalendarz szkolnych akcji wychowawczo-profilaktycznych  

na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 3 do SPWP 

 

TERMIN AKCJA 
ODPOWIEDZIALNI 
(dokładny termin realizacji 

do uzgodnienia) 

Wrzesień  Integracja zespołów klasowych  Wychowawcy klas 

Październik 

Światowy Dzień Uśmiechu 

01.10.2022 r. 

K. Dyja,  

E. Ogonek, A. Strzelczyk 

Międzynarodowy dzień bez 

przemocy: „Zamiast przemocy 

udzielaj pomocy!” 02.10.2022 r. 

Klasa VIII a / pedagodzy 

szkolni 

Listopad 

Dzień tolerancji 16.11.2022 r. 

„Inny nie znaczy gorszy” 
Klasa VIII b/ pedagodzy 

szkolni 

Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka 20.11.2022 r. 

Klasa VIII c/ pedagodzy 

szkolni 

Grudzień Szkolne jasełka  Świetlica 

Styczeń  „Tydzień bezpieczeństwa” Klasy V 

Luty Dzień Bezpiecznego Internetu  

08.02.2023 r. 

Klasy VI/ pedagodzy 

szkolni 

Marzec  „Dzień pierwszej pomocy” Pedagodzy szkolni 

Kwiecień 

Światowy Dzień Zdrowia –  

Tydzień promocji zdrowia 

(17.04. 2022 r.) 

Pedagodzy 

szkolny/nauczyciele 

Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu 

Nauczyciele, sekcja 

wolontariacka 

Maj 

Dzień Muzyki i Tańca 
Klasa IV /nauczyciele/ 

świetlica 

Uzależnienia – złodzieje 

młodości. Światowy dzień bez 

papierosa 31.05.2023 r. 
Pedagodzy szkolni/świetlica 

Czerwiec 

 

„Festyn na Sportowej” 

01.06.2023 r. 
Nauczyciele 

Dzień sportu 21.06.2023r. Nauczyciele 

 

 



Inne planowane działania wychowawczo-profilaktyczne (wybrane akcje) 

 
 Realizacja działań wynikających ze Środowiskowego Programu Profilaktycznego; 

 Realizacja Programu profilaktyki i promocji zdrowia Miasta Katowice; 

 Udział w programie „Razem w klasie” wspierającym nauczycieli w pracy z dziećmi  

z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży z Ukrainy; 

 Realizacja wybranych akcji z kalendarza świąt nietypowych – Świetlica szkolna; 

 Realizacja projektu „Inspirujące spotkania” – pedagodzy szkolni/świetlica szkolna; 

 „Mały artysta” – klasy I-III; 

 Dzień sportu –21.06.2023 r.; 

 Realizacja kampanii prowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę; 

  „Loguj się z głową” – program edukacyjno-profilaktyczny; 

 Światowy Dzień Mycia Rąk – 15.10.2021 r. – świetlica; 

 II Szkolny Turniej Szachowy 

 Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

 Udział w programach promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Katowicach; 

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

 Realizacja miejskiego programu profilaktyczne: „Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka. 

Bezpieczny Nastolatek” 

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

 akcje Sekcji Wolontariackiej:  

- Dzień życzliwości i pozdrowień, Dzień kota, Dzień pluszowego misia, Skarpetkowe wyzwanie; 

- zbiórki na rzecz potrzebujących i zwierząt; 

- „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; 

„Tusz do paki” i inne działania. 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 


