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Załącznik 1

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin 
realizacji

BEZPIECZEŃSTWO- 
PROFILAKTYKA 
ZACHOWAŃ 
RYZYKOWNYCH

Wyposażenie uczniów 
w wiedzę dot. różnego 
rodzaju uzależnień 

-Realizacja projektu 
profilaktycznego „Znamy lepsze 
drogi niż nałogi!”

- Realizacja programu 
profilaktycznego: UNPLUGGED

• Przeprowadzenie w ramach godzin 
do dyspozycji wychowawcy 12 zajęć 
warsztatowych z uczniami klasy 
trzeciej gimnazjum:
- Rozpoczęcie programu Unplugged
- Być albo nie być w grupie 
- Wybory – alkohol, zagrożenie, 
ochrona
- Czy to, w co wierzysz, opiera się na 
realnych faktach?
- Palenie papierosów. Uzyskaj 
informacje 
- Wyraź samego siebie
- Broń swoich racji aktywnie
- Tygrys imprezowy 
- Substancje uzależniające – zasięgnij 
informacji
- Radzenie sobie z problemami
- Rozwiązywanie problemów 
i podejmowanie decyzji
- Wyznaczanie celu
• Przeprowadzenie zajęć 
warsztatowych z rodzicami:
- Specyfika okresu dojrzewania
- Zasady domowej profilaktyki

- Przeprowadzenie szkolnej akcji 
„Dzień bez telefonu komórkowego”.

- Prezentacja multimedialna dla 
uczniów i rodziców
- Badania ankietowe uczniów

mgr M Duda
mgr U. Adamska

mgr M. Kukofka
mgr M. Jasicka - 
Rymarz

mgr M. Kukofka
mgr M.Jasicka-
Rymarz

12-29 listopad 
2019

II semestr

II semestr



 

-   Realizacja programu edukacji   
antynikotynowej dla klas I-III szkół 
podstawowych: „ Nie pal przy mnie, 
proszę”.

• Przeprowadzenie 5 zajęć 
warsztatowych z uczniami:
- Co to jest zdrowie?
- Od czego zależy nasze zdrowie ?
- Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ?
- Co robić, gdy moje zdrowie jest 
zagrożone? 
- Nie pal przy mnie, proszę.

- Realizacja programu profilaktyki 
palenia tytoniu dla uczniów   klas   
VIa, VIb   szkoły podstawowej      
„ Znajdź właściwe rozwiązanie”.

• Spotkanie z rodzicami uczniów 
realizujących program
• Przeprowadzenie 5 zajęć 
warsztatowych z uczniami
- Poznajmy się bliżej
- Laboratorium ciała
- Naucz się mówić NIE
- Znajdź właściwe rozwiązanie
- Uwierz w siebie.

- Realizacja programu profilaktyki 
uniwersalnej: „Smak życia, czyli 
debata o dopalaczach”.

• Przeprowadzenie dwugodzinnych 
zajęć warsztatowych z uczniami klasy
VIIa

- Realizacja   programu   
antynikotynowej edukacji 
zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

• Przeprowadzenie w ramach godzin 
wychowawczych 6 zajęć 
warsztatowych z uczniami klas 
IVa i IV b
• Przeprowadzenie 2 spotkań dla 
rodziców

- Udział w kampaniach społecznych 
dot. różnego rodzaju uzależnień

mgr M. Nowak

mgr M. Kukofka

mgr U. Adamska

mgr U. Adamska
wych. klas IVa,IVb

mgr M. Kukofka
mgr U. Adamska

kwiecień-maj
2020

Luty marzec 
2020

II semestr

Zgodnie              
z terminem 
ogłoszenia

zgodnie 
z terminami 



Wyposażenie uczniów 
w wiedzę dot. 
bezpiecznego 
korzystania z Internetu

Kształtowanie 
bezpiecznych zachowań 
uczestników ruchu 
drogowego

Uczenie sposobów 
postępowania 
w przypadku 
zagrożenia życia lub 
zdrowia 
i w sytuacjach 
nadzwyczajnych

Wyposażenie uczniów 
w wiedzę dot. 
bezpieczeństwa w szkole
i poza nią

Wyposażenie uczniów 
w wiedzę dot. 
odpowiedzialności 
prawnej nieletnich

• Przeprowadzenie zajęć w formie 
właściwej dla ogłoszonej kampanii

- Udział w obchodach Dnia 
Bezpiecznego  Internetu

- Ogólnoszkolna prezentacja 
multimedialna
- filmy edukacyjne, gazetki, 
rozmowy, pogadanki

- Spotkania z funkcjonariuszami 
Policji  -  prelekcja nt. zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
klasy 1-3 szkoły podstawowej

-  Pogadanki, rozmowy nt. 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach

- Przeprowadzanie pogadanek, 
prezentacji, ćwiczeń praktycznych 
w ramach godzin wychowawczych, 
lekcji biologii, wdżr i edukacji dla 
bezpieczeństwa

- Pogadanki , konkursy dot. zasad 
bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 
bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego itp.
- spotkania z funkcjonariuszami 
Policji

- Prelekcje, prezentacje, apele 
dyscyplinujące

- pogadanki, rozmowy
- spotkania z funkcjonariuszami 
Policji z uczniami klas VII i VIII SP 

mgr K. Ziemińska

mgr S. Telepko

funkcjonariusze 
policji

wychowawcy klas, 
nauczyciele

wychowawcy klas, 
mgr M. Krawczyk, 
mgr M. Przywara

pedagog , 
wychowawcy klas

mgr J. Ochman
mgr M. Przywara

pedagog szkolny

ogłoszenia 

luty 2020

wrzesień 2020

cały rok szkolny

cały rok szkolny 
zgodnie 
z planem pracy

cały rok szkolny
wg potrzeb

cały rok szkolny

wg potrzeb



ZDROWIE-
EDUKACJA 
ZDROWOTNA

Promocja zasad 
kodeksu zdrowego życia

Wyposażenie uczniów 
w podstawową wiedzę 
dot. ryzykownych 
zachowań seksualnych, 
wiedzę na temat AIDS 
i innych chorób 
zakaźnych, chorób 
cywilizacyjnych oraz 
zaburzeń łaknienia

- Prelekcje, pogadanki, prezentacje 
dot. zdrowego stylu życia 
przeprowadzane w ramach godzin 
z wychowawcą, na lekcjach biologii, 
wdżr, w czasie spotkań z higienistką 

- Promocja wśród uczniów zasad 
higieny:
prelekcje, pogadanki, prezentacje 
dotyczące zasad higieny osobistej dla 
rodziców i uczniów

- Realizacja ogólnopolskiego 
programu „Trzymaj formę”

- Prelekcje, pogadanki, prezentacje, 
uczestnictwo w zajęciach sportowych

- Działania w ramach programu 
„Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego kodeksu walki             
z rakiem”

- Realizacja kampanii zdrowotnych 
zgodnie z wytycznymi w bieżącym 
roku szkolnym

 
- Inne formy aktywności dot. 
problematyki nowotworowej, 
rozmowy, filmy edukacyjne

- Przeprowadzenie  warsztatów           
z samobadania piersi dla dziewcząt     
z klas VI – VIII

- Obchody Światowego Dnia AIDS
 - Prezentacja multimedialna dla 
uczniów klas VI-VIII SP 

-  Realizacja zagadnień o wym. 
tematyce w ramach programu „Znam 
siebie rozumiem innych”
-  rozmowy i pogadanki

wychowawcy klas
nauczyciel biologii 
i wdżr
higienistka szkolna

jw.

mgr B. Dziedzic
nauczyciele wych. 
fiz.

mgr B.Dziedzic
mgr M. Krawczyk

wychowawcy klas
higienistka szkolna
nauczyciel biologii

mgr M. Krawczyk

wychowawcy klas
nauczyciel biologii
higienistka szkolna

wychowawcy klas

cały rok szkolny

jw.

zgodnie 
z terminem 
ogłoszenia przez
PIS

zgodnie 
z terminem 
ogłoszenia

cały rok szkolny
wg potrzeb

październik 
2019

grudzień 2019

I semestr



Wyrabianie wśród 
uczniów nawyku 
zdrowego odżywiania

Kształtowanie
właściwych postaw 
proekologicznych

- Obchody Światowego Dnia 
Zdrowia
• Kwiecień miesiącem kultury 
zdrowotnej
- Przeprowadzenie ogólnoszkolnej 
pogadanki dot. tematu przewodniego 
ogłoszonego przez WHO na dany rok 
szkolny
- Pogadanki, prelekcje dla całej 
społeczności szkolnej.

- Realizacja ogólnopolskiego 
programu promującego zdrowe 
zachowanie wśród nastolatek -
„Akademia dojrzewania dla 
nastolatek”
- Przeprowadzenie cyklu zajęć 
w ramach wdżr dla uczennic z V-VIII 
SP

Realizacja „Programu dla szkół” 
KOWR  dot. dostawy warzyw 
i owoców oraz mleka i przetworów 
mlecznych dla klas 1-5 SP

-X edycja „Zdrowo jem więcej wiem”

-  Udział w akcjach i programach 
promujących zachowania 
proekologiczne 

- Udział w akcji Sprzątanie Świata

- Moje miasto bez elektrośmieci
- Zbiórka surowców wtórnych

- Troska o zielone otoczenie szkoły 

mgr B. Dziedzic 

mgr M. Krawczyk

mgr S. Telepko

mgr M. Krawczyk

mgr B. Dziedzic 

mgr B. Dziedzic

mgr M Krawczyk

mgr M. Krawczyk

wg potrzeb

kwiecień 2020

cały rok szkolny

Wrzesień 2019
- czerwiec 2020

cały rok

zgodnie 
z terminami 
ogłoszenia 

w terminie 
ogłoszonym 
przez UM

cały rok szkolny

cały rok szkolny

POSTAWY 
SPOŁECZNE, 
KULTURA- NORMY 
ZACHOWAŃ

-Realizacja programu 
psychoeduakcyjnego „Znam siebie 
rozumiem innych”

mgr J. Szałek- 



Uczenie sposobów 
radzenia sobie ze 
stresem złością, agresją,
kształtowanie postaw 
asertywnych

Kształtowanie postaw 
prospołecznych,  
wdrażanie do 
wolontariatu  

Kształtowanie postaw 
obywatelskich , 
patriotycznych, 
wdrażanie do bycia 
uczestnikiem i odbiorcą 
wartości historyczno – 
kulturowych 

Wdrażanie do 
poszanowania innych 
narodowości, kultur, 
wyznań i tradycji 

-  Realizacja szkolnego  programu 
„Szkoła bez przemocy”

- Udział w apelach ukazujących 
uczniom w sposób obrazowy 
pozytywne wzorce zachowań 
prospołecznych

- Udział w akcjach charytatywnych 
typu: „Podaruj znicz”, „Góra grosza”

- Realizacja zadań związanych 
z hasłem „Grudzień miesiącem 
dobroci”

- Udział w szkolnych akademiach 
i apelach okolicznościowych

 - Udział w miejskich obchodach 
świąt narodowych, rocznic wydarzeń 
historycznych

- Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu
II wojny światowej apel połączony     
z prezentacją

- Upamiętnienie  100 –lecie Powstań 
Śląskich: 
- apel połączony z prezentacją
- wycieczka na Górę św. Anny 

- Udział w zajęciach koła 
historycznego: „Orbis historicus”.

- Udział w programie Erasmus +

Organizacja Europejskiego Dnia 
Języków Obcych

- Udział w zajęciach Koła 
Europejskiego

Hajduk
wychowawcy klas

opiekun samorządu 
wychowawcy klas
mgr M. Przywara

mgr J. Ochman

wychowawcy klas, 
osoby 
odpowiedzialne za 
przygotowanie 
uroczystości na 
terenie szkoły

mgr P.Paprzycki 

mgr R. Olejniczak

mgr R. Olejniczak

mgr A Herman - 
Kozicka 
wychowawcy klas

Katarzyna Krzok

Katarzyna Krzok

Kat. Krzok 

I semestr

cały rok szkolny

c

ały rok szkolny

grudzień 2019

według 
kalendarza 
uroczystości 
szkolnych

2 września 2019

II semestr 

cały rok szkolny

cały rok 

wrzesień 2019

cały rok szkolny 

maj 2020



Kultywowanie  tradycji 
zwyczajów 
świątecznych                   
i okolicznościowych

Rozwijanie 
zainteresowań
   i uzdolnień uczniów  

Wdrażanie do 
zachowań 
proedukacyjnych

- Udział w miejskich obchodach Dnia 
Europy
- przeprowadzenie apelu z okazji Dnia
Europy

- Udział w projekcie wigilijnym, 
wieczorze kolęd, wykonywanie 
dekoracji świątecznych, prac 
plastyczno – technicznych

- Udział w imprezach szkolnych 
i klasowych typu: Andrzejki, 
Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień 
Babci, Dzień Dziadka Dzień Matki, 
Dzień Ojca, Dzień Dziecka

- Spotkania z ciekawymi osobami 
naszego regionu,

- Udział w kołach zainteresowań, 
zajęciach pozalekcyjnych 

- Organizacja wycieczek m. in.  do 
Krakowa

- Udział w konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych oraz zawodach 
sportowych

- Spotkania z przedstawicielami 
wybranych zawodów
  
- Wycieczki zawodopoznawcze

- Wyjścia do szkoły branżowej

- Spotkania z ludźmi spoza placówki 
promujące pozytywne postawy

- Udział w konkursie „Zawsze  
obecny”

Mgr S. Migdalska

koordynator ds. 
imprez szkolnych, 
wychowawcy klas, 
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciele zajęć 
rozwijających 
kreatywność

koordynator ds. 
konkursów, 
wychowawcy 
i nauczyciele 
przedmiotów, 
opiekunowie kół 
zainteresowań

mgr R Olejniczak
pedagog 

wychowawcy klas

doradca zawodowy
pedagog

opiekun samorządu 
szkolnego

maj 2020

zgodnie 
z kalendarzem 
imprez

cały
rok szkolny 

rok szkolny

rok szkolny

cały
rok szkolny 

II semestr

cały
rok szkolny 



WYKAZ  programów wychowawczo - profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych
realizowanych w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Lp. Nazwa programu Osoby odpowiedzialne Termin 
realizacji

1. Europejski program przeciwdziałania 
przyjmowaniu substancji uzależniających
przez uczniów „Unplugged”.

mgr M. Kukofka
mgr M. Jasicka- Rymarz 

rok szkolny 
2019/2020

2. Program profilaktyki palenia tytoniu dla 
uczniów  klas VIa, VIb „Znajdź właściwe
rozwiązanie”.

mgr M. Kukofka Luty - marzec
2020

3. Program edukacji antytytoniowej dla 
uczniów klas I - III szkoły podstawowej 
„Nie pal przy mnie, proszę”.

mgr M. Nowak kwiecień -maj 
2020

4. Program psychoedukacyjny „Znam 
siebie, rozumiem innych”.

mgr J. Szałek- Hajduk I semestr 
2019/2020

5. Program profilaktyczny „Szkoła bez 
przemocy”.

mgr M. Przywara rok szkolny 
2019/2020

6. Program Edukacyjno - Zdrowotny: 
„ Europejski Kodeks Walki z Rakiem”.

mgr B. Dziedzic rok szkolny 
2019/2020

7. Program profilaktyki uniwersalnej 
„Smak życia, czyli debata 
o dopalaczach”.

mgr U. Adamska II semestr 
2019/2020

8. Program antynikotynowej edukacji 
zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

mgr U. Adamska II semestr 
2019/2020



Załącznik nr 3

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

Nazwa uroczystości Osoby odpowiedzialne

Pasowanie na ucznia klasy I

Małgorzata Nowak 

Aleksandra Piasecka 

Justyna Sołtysek

Europejski Dzień Języków
Katarzyna Krzok

Maria Sikora
Dzień Edukacji Narodowej Ewa Galusik

Projekt profilaktyczny
Urszula Adamska

Monika Duda

Święto Niepodległości
Magdalena Kompała

Aleksandra Piasecka 
Program Erasmus Plus Agata Herman-Kozicka

Gustaw Morcinek – patron szkoły.

Dzień górnika

Marzena Jasicka-Rymarz 

Maria Kukofka
Światowy Dzień AIDS Marta Krawczyk

Wigilia szkolna - PROJEKT
Joanna Ochman

Magdalena Saft

Wieczór kolęd

Izabela Dunal

Agata Herman-Kozicka

Agnieszka Nowicka

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945r.
Renata Olejniczak

Małgorzata Skalska

100-lecie Powstań Śląskich
Renata Olejniczak

Małgorzata Skalska
Dzień Bezpiecznego Internetu Katarzyna Ziemińska

Dzień bez telefonu komórkowego
Marzena Jasicka-Rymarz 

Maria Kukofka

1 marca – upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych”
Renata Olejniczak

Małgorzata Skalska

Powitanie wiosny

Izabela Dunal

Monika Duda

Martyna Lonczyk
Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej Beata Dziedzic

Dzień Sportu Łukasz Filipowicz

Krzysztof Krzok

Marcin Przywara 



Dawid Wieczorek

Konstytucja 3 Maja
Krzysztof Krzok

Przemysław Paprzycki

9 Maja Dzień Europy

Urszula Adamska 

Sylwia Migdalska

Joanna Szałek- Hajduk

Dzień Rodziny

Łukasz Filipowicz

Martyna Lonczyk

Monika Maruszczyk 

Aleksandra Piasecka 

Zakończenie Roku Szkolnego

Izabela Dunal 

Magdalena Kompała

Marta Krawczyk

Agata Wojakowicz

Apele samorządu szkolnego
Joanna Ochman

Marcin Przywara

PAŹDZIERNIK  W BIBLIOTECE

CELE OPERACYJNE
PROCEDURY OSIAGANIA

CELÓW
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Poznanie organizacji pracy 
biblioteki szkolnej

- organizowanie spotkań 
przedstawiających zasady pracy
i korzystania z biblioteki 
szkolnej,

- wychowawcy i nauczyciele, 
bibliotekarz

2. Kształtowanie postawy 
czytelniczej i rozwijanie 
wrażliwości emocjonalnej 
poprzez kontakt z książką.

- głośne czytanie wybranej 
pozycji na lekcjach do 
dyspozycji wychowawcy (w 
zależności od potrzeb i 
możliwości uczniów)

- wychowawca, nauczyciele



GRUDZIEŃ MIESIĄCEM DOBROCI

CELE OPERACYJNE
PROCEDURY OSIAGANIA

CELÓW
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kształtowanie postaw 
prospołecznych oraz empatii.

- organizowanie szkolnych „dni
dobroci”,

- opiekun samorządu szkolnego,
wychowawcy 

LUTY MIESIĄCEM BEZPIECZNEGO INTERNETU

CELE OPERACYJNE
PROCEDURY OSIAGANIA

CELÓW
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Podniesienie świadomości 
społecznej na temat zagrożeń w 
Internecie

Spotkania z przedstawicielami 
policji i innych instytucji

przeciwdziałających 
przestępczości w Internecie

- wychowawcy i nauczyciel 
informatyki, pedagog

Przekazywanie i utrwalanie 
zasad bezpiecznego korzystania
z komputera, telefonu, Internetu

Konkurs plastyczny, spotkania 
w klasach, apele dotyczące 
bezpiecznego korzystania z 
multimediów.

- wychowawcy i nauczyciel 
informatyki


