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PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 I PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM  2022/2023  

(załącznik nr 2 do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego) 

 

 

Obszar działania 

 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne  

 

 

Sposób realizacji 

Osoba  

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

 

 

 

 

 

ZDROWIE 

I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

- 

DOJRZAŁOŚĆ 

FIZYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Promowanie higieny 

osobistej: 

 

- profilaktyka chorób 

zakaźnych 

- pogadanki i zajęcia na temat działań 

związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-

19 (w tym m.in. nt. roli szczepień, 

dezynfekcji, zachowania higieny i 

dystansu społecznego) z 

wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez MEiN oraz MZ 

 

- wdrażanie do stosowania procedur 

szkolnych związanych z edukacją w 

czasie pandemii 

 

- udostepnienie środków 

dezynfekujących dla społeczności 

szkolnej 

 

- promowanie bezpieczeństwa w 

czasie pandemii poprzez różnego 

Dyrektor 

Higienistka szkolna 

Pedagog/psycholog 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

Świetlica 

Pracownicy obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE 

I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

- 

DOJRZAŁOŚĆ 

FIZYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzaju materiały edukacyjne 

kierowane do całej społeczności 

szkolnej 

 

- systematyczny monitoring związany 

z realizacją w.w. procedur 

 

- Światowy Dzień Mycia Rąk 

15.10.2022 r. – klasy I-III 

 

- profilaktyka próchnicy zębów 

 

 

- pogadanki, nauka szczotkowania, 

fluoryzacja, lakowanie zębów, wizyty 

uczniów w gabinecie 

stomatologicznym (program miejski) 

Higienistka szkolna 

Wychowawcy  

 

- higiena okresu dojrzewania 

 

 

- przystąpienie do programu Kulczyk 

Fundation wspierającego dostępność 

środków higienicznych dla dziewcząt 

Nauczyciel WDŻ 

- indywidualne rozmowy z higienistką 

szkolną i pedagogiem 

Higienistka 

Pedagog  

-WDŻ kl. IV-VIII  

 

Nauczyciel wdż 

2) Promowanie zasad 

zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udział w akcji „Lekki tornister” 

  

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 

 

- realizacja programu „Program w 

szkole” 

Intendent  

Wychowawcy  

Październik – maj 

2022/2023 r. 

- zapoznanie uczniów z zasadami 

zdrowego odżywiania się 

 

Higienistka 

Pedagog, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

 

- zwracanie uwagi na drugie śniadanie 

uczniów: udział w akcji szkolnej 

„Zdrowe śniadanie” 

Pedagog, wychowawcy 

klas I-III 

 

 

Cały rok szkolny 
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ZDROWIE 

I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

- 

DOJRZAŁOŚĆ 

FIZYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Akcja profilaktyczna: „Tydzień 

promocji zdrowia” oraz „Światowy 

dzień bez papierosa” 

Nauczyciele  

Pedagog 

Higienistka  

Kwiecień 2022 r. 

-Udział w programach promocji 

zdrowia Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Katowicach (np. program „Bieg po 

zdrowie”)  

Nauczyciel przyrody i 

geografii 

Pedagog 

Zgodnie z 

harmonogramem 

- Dzień sportu Nauczyciele 21czerwiec 2023r. 

- Zachęcanie do udziału w zajęciach 

ruchowych oraz konkursach i 

zawodach sportowych 

Nauczyciele 

Nauczyciele wf 

Cały rok szkolny 

 

3) Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie i życie jako 

najważniejszych wartości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udział uczniów w pogadankach 

i warsztatach dotyczących 

problematyki chorób i zagrożeń 

cywilizacyjnych oraz uzależnień  

(m.in. uzależnienia cyfrowe) 

Nauczyciele 

Pedagog/psycholog 

Cały rok szkolny 

 

- kształtowanie postaw asertywnych 

wobec uzależnień  w tym zagrożeń 

związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych 

Nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

 

- realizacja wybranych zagadnień 

profilaktyki uzależnień (kl. I- VIII)  

 

Nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

(podczas ZZW) 

- realizacja programu “Bezpieczne 

Dziecko- Przyjaciel Sznupka. 

Bezpieczny nastolatek” 

Nauczyciele 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

 



4 

 

 

 

 

ZDROWIE 

I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

- 

DOJRZAŁOŚĆ 

FIZYCZNA 

 

 

 

 

- udział w kampanii “Zachowaj 

trzeźwy umysł” 

Pedagog  

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Zgodnie z 

harmonogramem 

4) Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na 

rzecz ochrony przyrody 

w swoim środowisku  

- udział w akcjach  recyklingowych 

 

Nauczyciele 

Nauczyciel wf  

Cały rok szkolny 

 

- udział w obchodach „Dnia Ziemi” Nauczyciel przyrody i 

geografii 

Nauczyciele 

Kwiecień 2023r. 

- udział w zajęciach i warsztatach 

dotyczących środowiska 

Nauczyciele Cały rok szkolny 

(zgodnie z ofertą) 

- pogadanki i zajęcia na temat ochrony 

środowiska oraz wpływu działalności 

człowieka na przyrodę 

Nauczyciele  Cały rok szkolny 

(lekcje przyrody, 

geografii, zzw) 

 

 

 

 

Obszar działania 
 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoba 

 odpowiedzialna 

 

Termin 

realizacji 
 

BEZPIECZEŃSTWO 

– PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

PSYCHICZNA 

I EMOCJONALNA 

 

 

1) Zapobieganie wagarom. 

Dyscyplina na zajęciach 

szkolnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontrolowanie przez wszystkich 

nauczycieli nieobecności uczniów na 

zajęciach  

Nauczyciele 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 - konsekwentne stosowanie procedur 

szkolnych wobec uczniów 

opuszczających zajęcia szkolne 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

- rozmowy z rodzicami na temat 

frekwencji uczniów  

Wychowawcy klas 

Pedagog 

- współpraca z policją, sądem, 

kuratorami społecznymi  

Wychowawcy klas 

Pedagog 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

– PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

PSYCHICZNA 

I EMOCJONALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kontynuowanie realizacji 

punktowego oceniania zachowania, 

zapoznanie społeczności szkolnej ze 

szczegółowymi zasadami oceniania 

oraz zmianami w statucie szkoły 

Dyrektor 

Nauczyciele 

Wychowawcy klas 

Pedagog i psycholog 

Wrzesień 2022 r. 

2) Rozwijanie zainteresowań 

i pasji uczniów. Diagnoza 

potrzeb i zainteresowań 

uczniów. Udzielanie wsparcia 

uczniom o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

- rozmowy z uczniami dotyczące 

rozwijania pasji oraz motywowanie 

uczniów do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych 

Wychowawcy klas  

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

- zachęcanie uczniów do udziału 

w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych 

Nauczyciele 

Pedagog 

- promowanie osiągnięć uczniów 

w gablotach szkolnych,  na stronie 

internetowej szkoły oraz blogu 

„Opowiastki z Osiemnastki” 

Dyrektor szkoły 

p. M. Jacenik,  

p. K. Dyja 

Pedagog 

Nauczyciele 

- realizacja działań w ramach 

Środowiskowego Programu 

Profilaktycznego 

Realizatorzy programu 

- Realizacja programu „Mały artysta” 

kl. I-III. 

Nauczyciele klas I-III 

- Realizacja wybranych akcji z 

kalendarza świąt nietypowych. 

Świetlica szkolna 

- Realizacja projektu „Inspirujące 

spotkania”   (spotkania z ciekawymi 

ludźmi). 

Świetlica szkolna 

Pedagog szkolny 
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BEZPIECZEŃSTWO 

– PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

PSYCHICZNA 

I EMOCJONALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ukierunkowanie uczyć 

i emocji. Umiejętność 

radzenia sobie z własną 

złością oraz wyrażania 

własnych uczuć 

i emocji 

 

 

 

 

 

 

- zajęcia i warsztaty w grupie 

-ćwiczenie umiejętności okazywania 

uczuć i emocji 

- nauka kontroli własnych emocji  

- zdobywanie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem 

Pedagog 

Psycholog szkolny 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

(w zależności od 

potrzeb w klasach) 

 

- prowadzenie zajęć w ramach 

programu: „Bądź kumplem, nie 

dokuczaj” 

Pedagog 

-spotkania z pedagogiem 

i psychologiem szkolnym  

Pedagog 

Psycholog szkolny 

- zajęcia grupowe ogólnorozwojowe 

dla uczniów w kl. I-III oraz 

konsultacje indywidualne z 

psychologiem  

Psycholog szkolny 

-„Zamiast przemocy, udzielaj 

pomocy!” – obchody 

Międzynarodowego Dnia Bez 

Przemocy  

Wychowawcy 

klas/pedagog 

02.10.2022 r. 

- udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom pochodzącym 

z Ukrainy – kontynuowanie 

współpracy z asystentem nauczyciela. 

Konsultacje indywidualne z 

psychologiem dla uczniów i rodziców.  

Dyrektor szkoły 

Psycholodzy 

Pedagog szkolny 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

4) Uczenie zasad 

bezpiecznego poruszania się 

w ruchu drogowym oraz 

- realizacja programu “Bezpieczne 

Dziecko-  Przyjaciel Sznupka. 

Bezpieczny Nastolatek”. Udział w 

konkursach.  

Pedagog  

Wychowawcy klas 

Cały rok szkolny 
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BEZPIECZEŃSTWO 

– PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

PSYCHICZNA 

I EMOCJONALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reagowania 

w sytuacjach trudnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zajęcia ze Strażą Miejską Pedagog  .Zgodnie z ofertą  

- zajęcia z Policją Pedagog Zgodnie z ofertą 

- przeprowadzenie próbnych alarmów 

na wypadek wystąpienia sytuacji 

kryzysowych  

Dyrektor szkoły Zgodnie z 

harmonogramem 

- nabywanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy (Akcja „Ratujemy 

i uczymy ratować” dla klas I – III oraz 

warsztaty dla klas starszych w ramach 

Dnia Pierwszej Pomocy 

Wychowawcy klas 

Prowadzący zajęcia 

Pedagog szkolny 

Cały rok szkolny 

- pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

- wychowanie komunikacyjne – 

zajęcia  

Nauczyciel techniki 

Wychowawcy klas I-III 

Świetlica szkolna 

Zgodnie 

z rozkładem zajęć 

5) Uczenie zasad 

bezpiecznego poruszania się 

w szkole oraz  

w okolicy szkoły 

- zapoznanie uczniów z regulaminem 

dotyczącym bezpiecznego poruszania 

się w szkole i jej okolicy – zwrócenie 

szczególnej uwagi na bezpieczeństwo 

uczniów w czasie przerw 

międzylekcyjnych 

Wychowawcy klas Wrzesień 2022 r. 

6) Przyswajanie przez 

uczniów bezpiecznych 

zachowań związanych ze 

spędzaniem czasu wolnego. 

 

 

- „Tydzień bezpieczeństwa” -

pogadanki i zajęcia na temat 

prawidłowej organizacji czasu 

wolnego w czasie ferii zimowych 

Nauczyciele 

Pedagog 

 

 

 

 

Styczeń  2023 r. 
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BEZPIECZEŃSTWO 

– PROFILAKTYKA 

ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

PSYCHICZNA 

I EMOCJONALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizacja programu “Bezpieczne 

Dziecko- Przyjaciel Sznupka”- moduł 

IV- Bezpieczne wakacje 

- udział w Miejskich konkursach 

profilaktycznych  w ramach akcji  

Pedagog  

Wychowawcy 

 

 

Czerwiec 2023 r. 

- zajęcia z wychowawcami klas oraz 

pedagogiem na temat 

konstruktywnych form spędzania 

czasu wolnego przez uczniów 

 

Pedagog  

Wychowawcy 

 

W ramach ZZW 

Podczas zebrań, 

konsultacji dla 

rodziców 

- zajęcia warsztatowe ze Strażą 

Miejską nt. odpowiedzialności karnej 

nieletnich  

Pedagog Zgodnie z ofertą  

7) Wpajanie zasad 

bezpiecznego korzystania z 

komputera i Internetu.  

Przeciwdziałanie mowie 

nienawiści w sieci 

Internetowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

Pedagog 

Nauczyciele 

8 lutego 2023r. 

- realizacja programu profilaktyczno-

edukacyjnego rekomendowanego 

przez MEiN oraz Ministerstwo 

Zdrowia: „LOGUJ SIĘ Z GŁOWĄ” 

dla klas I-VIII 

Wychowawcy klas 

Pedagog 

Cały rok szkolny 

- zajęcia z uczniami w czasie godzin 

wychowawczych oraz lekcji 

informatyki nt. bezpieczeństwa 

uczniów w cyberprzestrzeni 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

informatyki 

Cały rok szkolny 

-opracowanie i wdrożenie w praktyce 

szkolnej tzw. polityki bezpieczeństwa 

cyfrowego 

Dyrektor szkoły 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Członkowie zespołu 

Cały rok szkolny 
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 - przegląd oraz aktualizacja procedur 

szkolnych dot. bezpieczeństwa 

uczniów 

Dyrektor szkoły 

Powołani nauczyciele 

I półrocze 

- diagnoza bezpieczeństwa cyfrowego 

uczniów – przeprowadzenie ankiet 

wśród uczniów, analiza występujących 

i potencjalnych zagrożeń; ocena 

poziomu bezpieczeństwa 

infrastruktury cyfrowe 

Koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

cyfrowego 

Pedagog/psycholog 

Maj/czerwiec 

2023r. 

 

 

 

Obszar działania 
 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

Termin 

realizacji  
 

RELACJE  - 

DOJRZAŁOŚĆ 

SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Praca wychowawcza 

w kierunku poprawy 

integracji klas 

 

 

 

 

 

 

 

- diagnoza potrzeb i zainteresowań 

uczniów 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog/psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

(zgodnie z 

potrzebami) 

 

 

 

 

 

- zajęcia integracyjne w klasach, 

wyjścia klasowe, pogadanki, imprezy 

szkolne i klasowe ( Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet, wigilia klasowa, 

walentynki, Dzień dziecka, Tłusty 

Czwartek, zabawa karnawałowa i 

inne) 

-podejmowanie działań 

odpowiadających na bieżące problemy 

wychowawcze pojawiające się w 

klasach;  

- Światowy Dzień Uśmiechu  K. Dyja, E. Ogonek, A. 

Strzelczyk 

01.10.2022 r. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACJE  - 

DOJRZAŁOŚĆ 

SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych oraz 

współpracy w grupie 

- zajęcia i warsztaty w klasach 

dotyczące kształtowania postaw 

otwartości i asertywności 

 

Pedagog 

Wychowawcy klas 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

3) Pielęgnowanie wartości  

i tradycji rodzinnych. 

Wzmacnianie więzi 

emocjonalnych z rodziną 

 

- zajęcia tematyczne dotyczące świąt 

i uroczystości rodzinnych  

Nauczyciele 

- udział rodziców w uroczystościach 

szkolnych  

Wychowawcy klas 

- kształtowanie postawy szacunku 

wobec rodziców i osób starszych  

Nauczyciele 

4) Kształtowanie postawy 

szacunku wobec osób 

dorosłych, m.in. nauczycieli 

i innych pracowników szkoły 

- rozmowy i pogadanki z uczniami , 

zajęcia zzw 

Nauczyciele/pedagog  

 

 

Cały rok szkolny 

 5) Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

Propagowanie postawy 

otwartości na drugiego 

człowieka, działania na rzecz 

społeczności lokalnej 

 

 

 

 

- lekcje wychowawcze Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

- działalność Sekcji Wolontariackiej  Opiekun Sekcji 

wolontariackiej 

Cały rok szkolny – 

zgodnie z 

harmonogramem 

działań Sekcji 

- realizacja miejskiego programu 

„Razem Raźniej”. Udział w Miejskim 

Przeglądzie Spotów Profilaktycznych. 

Koordynator akcji  

Pedagog szkolny 

Cały rok szkolny 

- „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” 

 

Pedagog 

Świetlica szkolna 

Listopad/grudzień 

2022 r. 

 - „Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych” 

 

Nauczyciele 03.12.2022 r. 

- Zaangażowanie uczniów 

w przygotowania do organizacji 

uroczystości 90-lecia szkoły. 

Nauczyciele Wrzesień-listopad 

2022 r. 
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6) Wspieranie uczniów 

w wyborze dalszej drogi 

edukacji  

  

- rozmowy i pogadanki w klasach; 

udział w wyjściach i zajęciach 

pozaszkolnych 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

- zajęcia w ramach doradztwa 

zawodowego w kl. VII i VIII 

Doradca zawodowy Zgodnie z 

rozkładem zajęć 

7) Propagowanie 

samorządności uczniów 

- działania prowadzone w ramach 

Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Cały rok szkolny 

 

 

 

Obszar działania 
 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

Termin 

realizacji 
 

KULTURA – 

WARTOŚCI, 

NORMY I WZORY 

ZACHOWAŃ 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

DUCHOWA 

I MORALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Kształtowanie postaw 

moralnych. Wychowanie do 

wartości 

 

 

 

- obchody Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka - edukacja o prawach 

człowieka, prawach dziecka oraz 

prawach i obowiązkach ucznia 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

Katecheci 

20 listopada 2022 r. 

- „Dzień Tolerancji” – „Inny, nie 

znaczy gorszy” 

  

Pedagog 

Wychowawcy klas 

16 listopada 2022 r. 

- wychowanie do wartości: rozmowy 

 i zajęcia podczas lekcji 

wychowawczych i religii i etyki; 

wychowanie do wrażliwości na 

prawdę oraz dobro 

Wychowawcy klas 

Katecheci/ nauczyciel 

etyki 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

- udział w akcji MEiN „Szkoła 

pamięta” 

Nauczyciele Listopad 2022 r. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

2) Kształtowanie kultury 

języka  

 

- promowanie zasad poprawnego 

 i kulturalnego posługiwania się 

językiem ojczystym w mowie i piśmie 

Nauczyciele 
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KULTURA – 

WARTOŚCI, 

NORMY I WZORY 

ZACHOWAŃ 

 

DOJRZAŁOŚĆ 

DUCHOWA 

I MORALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udział w konkursach literackich, 

czytelniczych („Wielka liga 

czytelników), recytatorskich, 

ortograficznych, lekcje biblioteczne 

Nauczyciele poloniści 

Bibliotekarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- udział w akcji „Przerwa na czytanie” Świetlica szkolna 

- wyjścia klasowe (kino, teatr, 

muzeum)  

 

Wychowawcy klas 

- promowanie czytelnictwa – kółko 

czytelnicze  

 

Bibliotekarz 

3) Kształtowanie postawy 

przynależności do 

środowiska szkolnego, 

lokalnego, narodowego i 

europejskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z sylwetką patrona 

szkoły, sztandarem szkoły, organizacja 

konkursu plastycznego na portret 

Karola Miarki. 

 

Wychowawcy klas 

- udział w akademiach 

i uroczystościach szkolnych  

- nauka hymnu szkolnego 

 

Wychowawcy klas 

 

Nauczyciel muzyki 

- aktywna praca Samorządu 

Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu 

 

- redagowanie bloga szkolnego 

„Opowiastki z Osiemnastki” 

p. K. Dyja 

Nauczyciele 

- kultywowanie tradycji  

i kształtowanie postaw patriotycznych 

poprzez okazywanie szacunku wobec 

symboli narodowych oraz 

uczestnictwo w obchodach świąt 

państwowych  

Udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

Nauczyciele 
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- wyjścia do miejsc pamięci narodowej Wychowawcy klas 

- Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu  

Nauczyciele 02 kwietnia 2023 r. 

 

- Organizacja „Festynu na Sportowej 

29”. 

 

Cała społeczność 

szkolna 

 

01.06.2023 r. 

 

 

 

Obszar działania 
 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

Termin 

realizacji 
 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Regularne prowadzenie 

edukacji pedagogicznej 

rodziców. 

Poszerzenie wiedzy na temat 

uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, uzależnień 

związanych z dostępem do 

Internetu oraz objawów 

zachowań ryzykownych 

wśród dzieci i młodzieży. 

- spotkania z pedagogiem, 

psychologiem 

 

Pedagog 

Psycholog szkolny 

Cały rok szkolny 

- przygotowanie tematyki na zebrania 

z rodzicami (omówienie Szkolnego 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego) 

 

Wychowawcy klas Podczas zebrania 

dla rodziców 

Cały rok szkolny 

- spotkania z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem z PPP nr 1, MOPS 

 

Pedagog 

Wychowawcy klas 

Cały rok szkolny 

W zależności od 

potrzeb 

2) Wspieranie rodziców 

w rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb 

dziecka oraz wsparcia w 

sytuacjach trudnych. Pomoc 

materialna.  

- indywidualne rozmowy 

 z wychowawcami, pedagogiem i 

psychologiem szkolnym 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog/psycholog 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

-współpraca z instytucjami 

wspierającymi wychowawczą funkcję 

rodziny  

Pedagog/psycholog 
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WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- przyjmowanie wniosków o 

przyznanie stypendium/zasiłku 

szkolnego; realizacja decyzji  

Pedagog  

 

 

 - koordynowanie działań związanych  

z dożywianiem uczniów 

Intendent 

3) Uwrażliwienie rodziców na 

sprawy bezpieczeństwa dzieci 

oraz dot. przeciwdziałania 

pandemii COVID -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ulotki i foldery zamieszczane na 

stronie internetowej Szkoły (m.in. w 

zakładce Pedagog/psycholog oraz 

Koronawirus 

Dyrektor 

Pedagog/psycholog 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

-poradnictwo i informowanie       

o możliwych formach pomoc 

Pedagog/psycholog/Wy

chowawcy 

- informowanie o możliwości 

korzystania z usług instytucji 

świadczących pomoc w środowisku 

lokalnym (tablica informacyjna, strona 

www) 

Pedagog/psycholog 

- indywidulana psychoedukacja 

rodziców/opiekunów prowadzona  

w czasie dyżurów pedagoga oraz 

psychologa z PPP 

Pedagog 

Psycholog szkolny 

- włączanie w tematykę spotkań z 

rodzicami każdej z klas w szkole 

zagadnień bezpieczeństwa cyfrowego 

Wychowawcy klas 

4) Angażowanie rodziców 

i opiekunów uczniów w życie 

szkoły  

 

 

 

 

- zachęcanie do udziału w akcjach 

organizowanych na terenie szkoły  

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

- bieżące informowanie rodziców o 

ważnych wydarzeniach z życia klasy i 

szkoły (np. prowadzone akcje, 

imprezy szkolne, konkursy) poprzez 

stronę internetową szkoły, profil na 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 
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WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB oraz blog: „Opowiastki z 

Osiemnastki” 

 

- zachęcanie rodziców do pomocy 

w opiece nad uczniami w czasie 

wycieczek i wyjść klasowych  

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

- współpraca z rodzicami/opiekunami 

uczniów w organizacji uroczystości 

90-lecia szkoły oraz „Festynu na 

Sportowej 29”. 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Obszar działania 
 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

Termin 

realizacji 
 

DOSKONALENIE 

ZAWODOWE 

NAUCZYCIELI 

 w zakresie 

profilaktyki 

uzależnień, norm 

rozwoju 

psychofizycznego 

uczniów, kompetencji 

cyfrowych nauczycieli 

(oraz inne wg potrzeb) 

 

 

 

1) Usprawnienie umiejętności 

dostosowywania wymagań 

edukacyjnych do 

indywidulanych możliwości 

psychofizycznych oraz 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów 

- spotkania informacyjno-szkoleniowe 

z pedagogiem/ psychologiem z PPP 

Pedagog Cały rok szkolny 

(wg potrzeb) 

- samodoskonalenie nauczycieli, 

udział w szkoleniach 

 

Nauczyciele 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 2) Udzielanie pomocy 

uczniom objętych 

kształceniem specjalnym  

Podniesienie poziomu wiedzy 

na temat prawidłowości 

rozwoju oraz zaburzeń 

- koordynowanie udzielanej pomocy 

uczniom objętych kształceniem 

specjalnym 

Koordynatorzy 

zespołów/ pedagog 

 

Cały rok szkolny 

 

- cykliczne spotkania zespołów  

 

- dokonywanie diagnozy oraz oceny 

funkcjonowania uczniów 
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zdrowia psychicznego w 

okresie adolescencji 

- współpraca z rodzicami 

3) Poszerzenie wiedzy na 

temat używania substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych  oraz  nowych 

substancji psychoaktywnych 

Usprawnienie umiejętności 

rozpoznawania przejawów 

zachowań ryzykownych 

wśród uczniów 

- materiały informacyjne dla 

nauczycieli, szkolenia dotyczące 

problematyki uzależnień 

Dyrektor 

Pedagog 

 

 

Cały rok szkolny 

- udział pedagoga szkolnego oraz 

nauczycieli w specjalistycznych 

szkoleniach 

Pedagog 

Nauczyciele 

 

4) Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych nauczycieli 

 

 

- udział w szkoleniach zgodnie z 

dostępną ofertą szkoleń dla 

nauczycieli 

Nauczyciele 

Dyrektor 

Cały rok szkolny 

5) Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli do pracy z 

uczniami przybyłymi z 

zagranicy, w szczególności z 

Ukrainy 

- udział nauczycieli w szkoleniach 

zgodnie z dostępną ofertą szkoleń dla 

nauczycieli (współpraca z 

metodykami, Metis, WOM Katowice) 

 

Dyrektor/nauczyciele Cały rok szkolny 

- udział szkoły w programie „Razem 

w klasie” – pakiety edukacyjne, 

szkolenia dla nauczycieli dot. Pracy z 

czniem doświadczającym  uchodźctwa 

i migracji 

Dyrektor szkoły 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 


