
 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

Rok szkolny 2018/2019 

 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
 

 

          ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Higiena osobista Spotkania w klasach I – VIII na temat higieny 

osobistej; lekcje wychowawcze 

Pielęgniarka szkolna, 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco/ 

wg potrzeb 

Piramida zdrowia – zasady 

prawidłowego odżywiania się 

Pogadanki na temat prawidłowego odżywiania się  

w klasach I – VIII 

Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy klas 

Na bieżąco/ 

wg potrzeb 

  Profilaktyka  : 
 - przeciwpróchnicza 
 - wad wzroku 
 
 
 
 
 

 
- Fluoryzacja zębów w klasach   
- udział uczniów klas I i VII w miejskim programie 
  „Ratujmy wzrok dzieciom” 

 
Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy klas 

Według 
harmonogra

mu 

Higieniczne warunki nauki Dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci 

w klasach I-III 

Pielęgniarka szkolna, 

Wychowawcy klas 

2 razy w 

roku/ 

wg potrzeb 



 

 

Ogólnopolski Dzień Tornistra „Ile wazy mój 

tornister?” 

Nauczyciele klas IV-

VIII 

Październik 

2018r. 

Racjonalne odżywianie Program „Owoce i warzywa w szkole”  

dla klas I – III 

„Bułka na drugie śniadanie” 

Akcja „Pij mleko” dla klas I – VI 

„Śniadanie daje moc” – Europejski Dzień Zdrowego 

jedzenia i gotowania. Dla klas I-III 

 

 

„  

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco/ 

cały rok 

szkolny 

Wady postawy –ćwiczenia 

korekcyjne 

Zajęcia korekcyjne , zajęcia na basenie. Nauczyciele w-f 
Wychowawcy klas 

Cały rok 

szkolny 

Zachęcanie uczniów do 

aktywnego i zdrowego  

sposobu spędzania czasu 

wolnego. 

Rozwijanie zainteresowań  

 

 

 

 

R.wolnego. 

Zajęcia pozalekcyjne ( kółka zainteresowań, 

wycieczki, imprezy itp.);  

Nauczyciele 
Wychowawcy klas 
Wychowawcy świetlicy 

Cały rok 

szkolny 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 

          ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI  ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Bezpieczna droga do szkoły Spotkania uczniów klas pierwszych z policjantem 

na temat bezpiecznej drogi do szkoły. 

Pedagog we 

współpracy z 

policją; 

Wrzesień 

2018r. 



 

 

Bezpieczne ferie i wakacje Konkurs wiedzy dla uczniów klas I-III; 

Spotkania uczniów z policjantami; pogadanki   

w klasach I-VIII 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog we 

współpracy z policją; 

Styczeń/ 

Czerwiec 

2018r. 

Tydzień bezpiecznego 
Internetu 

Lekcje, gazetka szkolna, konkurs. Klasy: I – VII Nauczyciel zajęć 

komputerowych  

Luty 
2018r. 

Bezpieczny internet Konkurs szkolny dla klas I-VIII Nauczyciele klas I-III Luty 2018r. 

Apele porządkowe Apele dla uczniów klas I –VIII dotyczące 

bezpieczeństwa 

Dyrektor szkoły, 

Wicedyrektor , 

Nauczyciele  

Według 

harmonogra

mu/według 

potrzeb 

Ewakuacja szkoły Przeprowadzenie dla całej społeczności szkolnej  

próbnej ewakuacji 

Dyrektor szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień- 

Październik 

2018r. 

Zapobieganie  

niebezpiecznym 

zachowaniom podczas 

przerw, na korytarzach 

szkolnych, na boisku,   

 podczas imprez i wycieczek 

Pogadanki podczas apeli porządkowych oraz  
na lekcjach wychowawczych 

Dyrektor szkoły,  
Wychowawcy klas 

Cały rok 

szkolny/ 

według 

potrzeb 

Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

 na terenie szkoły oraz zasadami zachowania 

podczas imprez pozaszkolnych i wycieczkach 

Wychowawcy klas 
Nauczyciele 

Wrzesień/ 
cały rok 
szkolny 



 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY,  ZACHOWANIOM AGRESYWNYM 

ORAZ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 
 

 

        ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNI 

 

TERMIN 

Zapobieganie zachowaniom 

nieakceptowanym  

społecznie. Przeciwdziałanie  

Przemocy i agresji 

 

  

Spotkania z policjantem (dzielnicowym) 

informujące uczniów o skutkach przestępczości 

nieletnich. 

Pedagog, 

Policja, 

Wg potrzeb 

Dyżury nauczycieli podczas przerw  

na korytarzach,  w klasach,  na boisku. 

Nauczyciele dyżurujący Cały rok 

szkolny 

Propagowanie wśród uczniów właściwych 

zachowań – udział w programach profilaktycznych, 

przedstawieniach, kształtowanie pożądanych 

postaw na lekcjach wychowawczych, chwalenie  

i nagradzanie zachowań akceptowanych społecznie.   

Pedagog 
Wychowawcy klas 
Nauczyciele 
 

Cały rok 

szkolny 



 

 

Konsekwentne, 

systematyczne i szybkie 

reagowanie na każdy przejaw 

agresji i przemocy 

Obserwowanie  uczniów, wyciąganie konsekwencji 

w przypadku niewłaściwych zachowań. 

Wychowawcy 

klas 

Nauczyciele,  

Pedagog 

Dyrekcja  

Cały rok 

szkolny/ 

wg potrzeb 

Powiadamianie rodziców, policji, kuratorów 

sądowych o zdarzeniach na terenie szkoły 

wykazujących znamiona przestępstwa 

Dyrekcja, 

Pedagog, 

wychowa

wcy  klas 

Cały rok 

szkolny/ 

wg potrzeb 

Organizowanie spotkań zespołu wychowawczego 

 

Pedagog,  

wychowaw

cy klas 

Cały rok 

szkolny/ 

wg potrzeb 

Działania w sytuacjach 

naruszających 

obowiązujące normy. 

Wyrabianie postaw 
odpowiedzialności za siebie 
 i innych oraz umiejętności 
przewidywania skutków 
własnych zachowań. 

 Rozmowy z uczniami, pomoc  w kontrolowaniu 
własnych zachowań. 
Pogadanki wychowawcze. 
Zajęcia terapeutyczne  

Pedagog, 

wychowaw-

cy klas 

Nauczyciele 

Cały rok 

szkolny/ 

na bieżąco 



 

 

Uczenie konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów, 

negocjowania, przepraszania  

Omawianie z uczniami przypadków  zachowań 

agresywnych, dyskusja na temat sposobów 

reagowania na nie.  

Zapoznanie uczniów ze sposobami rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych. 

  

Wychowawcy 

klas 

 Pedagog, 

Nauczyciele, 

Cały rok 

szkolny/ 

Wg potrzeb 

Realizacja obowiązku 
szkolnego 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów. 
Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia  
nieusprawiedliwionych nieobecności. 

Wychowawcy 

klas 

Cały rok 

szkolny/ 

na 

bieżąco 

 Kontrola realizacji obowiązku szkolnego. 

 Rozmowy z uczniami systematycznie  

opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez 

usprawiedliwienia – motywowanie do realizacji 

obowiązku szkolnego, współpraca z Sądem 

Rodzinnym, Policją. 

 Pedagog 1raz 

w miesiącu 

 

wg potrzeb 

Pedagogizacja rodziców 
 
 
 
 
 
 

Spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami,  

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 
Wychowawcy klas 
Pracownicy Poradni  
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
 
 
 

Na bieżąco/ 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 



 

 

Prowadzenie profilaktyki  

z zakresu uzależnień – 

przeciwdziałanie paleniu 

tytoniu,spożywaniu alkoholu,  

używaniu narkotyków  

i dopalaczy oraz środków 

psychoaktywnych. 

Diagnoza czynników chroniących i ryzyka na temat 

narkotyków i problemów relacji z innymi osobami.  

Pedagog 
Wychowawcy klas 

Wrzesień 

2018r. 

Zajęcia edukacyjne, e-lekcje,  pogadanki, prelekcje 

dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom 

realizowane w każdej klasie przez wychowawcę w 

ramach godzin wychowawczych, konkursy. 

Realizowanie programów profilaktycznych. 

Wychowawcy klas 
Pracownicy Poradni 
Uzależnień, Poradni 
Psychologiczno-

Pedagogicznej, 
Pedagog 

Cały rok/ 

wg potrzeb 

Kształtowanie u uczniów postaw asertywnych: 

zajęcia edukacyjne, programy profilaktyczne. 

Pedagog, wychowawcy 
klas. 

Cały rok, 

według 

potrzeb. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli i rodziców 

w zakresie wiedzy i profilaktyki używania 

substancji psychoaktywnych: szkolenia, spotkania 

ze specjalistami, gazetki. 

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy klas. 

Cały rok, 

według 

potrzeb. 

 

 



 

 

 

PRAWIDŁOWE RELACJE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
 

           ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Promowanie kulturalnego   

i odpowiedzialnego 

zachowania. 

Działalność  Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie  
Samorządu 
Uczniowskiego 

Cały rok 

szkolny 

Pochwały udzielane uczniom  w trakcie apeli  

za wzorowe zachowanie w obecności ogółu 

społeczności szkolnej 

Dyrekcja Cały rok 

szkolny 

Stosowanie jednolitych  zasad postępowania wobec 

sprawców przemocy  

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Wychowaw-

cy klas 

Cały rok 

szkolny/ 

wg potrzeb 

Dokonywanie oceny zachowania zgodnie z WZO: 

 

 - comiesięcznej ocen zachowania 

 

 - semestralnej oceny zachowania 

 

 

Wychowawcy klas  

 

Nauczyciele 

 
 
1 raz w m-cu/ 
 
2 razy w roku 



 

 

Integracja społeczności 

szkolnej 

Wycieczki klasowe, zabawy integracyjne, wspólne 

wyjścia szkolne, akcje, heppeningi, festyny 

szkolne. 

 

Wychowawcy klas Cały rok 
szkolny 

 

 

 

ROZWIJANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I PROSPOŁECZNYCH 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

Rozbudzanie szacunku dla 

symboli narodowych 

Nauka hymnu, 

 

 

Udział w uroczystościach państwowych i 

uroczystych apelach 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele muzyki 

  

Wychowawcy 

Wrzesień, 

październik 

 

Cały rok 

Kultywowanie tradycji 

związanych z miastem             

i regionem 

Uczestniczenie w uroczystościach miejskich, 

wizyty w muzeach, współpraca z 

Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 

południowo-wschodnich. 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

Cały rok 

Rozwijanie wolontariatu Udział w akcjach charytatywnych, współpraca 

ze schroniskiem dla zwierząt, integracja z 

osobami niepełnosprawnymi,  

  

 
 



 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
Opracowanie i wdrożenie 

Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego na rok 

szkolny 2018/2019 

Powołanie przez Dyrektora Szkoły szkolnego zespołu 

ds. doradztwa zawodowego. 

 

 

Opracowanie przez zespół Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 

Realizacja programu. 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

Zespół ds. doradztwa 

zawodowego. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog. 

Wrzesień 

 

 

 

I semestr 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

W załączeniu: Kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz Harmonogram konkursów szkolnych. 
 


