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DZIAŁANIA DLA UCZNIÓW 
 

TEMATYKA FORMA REALIZACJI KLASA                                                  OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI 

BADANIA 
ANKIETOWE NT. 

BEZPIECZEŃSTWA I 
SAMOPOCZUCIA 

UCZNIÓW 

Diagnoza (ankieta) do 
programu wychowawczo - 

profilaktycznego 

IV - VIII pedagodzy  

„JA I MOJA KLASA” integracja lub reintegracja 
zespołów klasowych 

I - VIII wychowawcy klas, pedagodzy  

„O ZDROWIE 
DBAM, BO JEDNO 

JE MAM” 

- pogadanki,  

- filmy dotyczące   higieny, 
zdrowia (covid – 19, 
choroby sezonowe, 

szczepienia) 

 

I - VIII 

 

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, 
pedagodzy 

 

„TYDZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 

INTERNETU” 

- zadania projektowe                     
- akcja plakatowa 

- edukacja podczas zajęć 
informatyki 

 

IV – VIII 

 

nauczyciele informatyki,  
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„BEZPIECZNI W 

INTERNECIE” 

 

 bezpieczeństwo w sieci 

 internetowe gry 

 netykieta, czyli kultura 
w sieci 

 poszukiwacze informacji 

I - III wychowawcy, pedagog  

„AKADEMIA 
BEZPIECZNEGO 

PUCHATKA” 

program edukacyjny, 
tematyka w czterech 

sferach: 
- na drodze, 
- w domu, 
- w szkole, 

- w internecie 

I nauczyciele klas I  

„SIEDMIOLETNI 
PATRIOTA” 

- zapoznanie z symbolami 
narodowymi, hymnem 

państwowym, 
- budowanie poczucia 
tożsamości narodowej 

I wychowawcy  

„MŁODZI DLA BIAŁO-
CZERWONEJ” 

- propagowanie postaw 
patriotycznych  

- tworzenie „żywej flagi” 
- spektakl patriotyczny w 

wykonaniu uczniów ze 
szkolnego koła teatralnego 

IV-VIII 
opiekun SU, pedagodzy, opiekun 

szkolnego koła teatralnego 
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„MYŚLĘ, 

WIĘC NIE ŚLĘ” 
- warsztaty kl. VIII pedagog 

Scenariusz 
opracowany przez 
Fundację „Dzieci 

Niczyje” 

„GADKI Z PSEM” 
- zajęcia dotyczące 

bezpieczeństwa dzieci kl. I - IV wychowawcy klas I – IV, pedagog  

„DEMOKRACJA W 
NASZEJ SZKOLE” 

- wybory do samorządu 
klasowego i samorządu 

szkolnego 
- KODEKS KLASOWY -

plakat 
- „Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka” 
- lekcje wychowawcze 

 

cała 
społeczność 

szkolna 

opiekun SU, wychowawcy, 

p. Zielińska, pedagog 

respektowanie 
norm społecznych, 

kształtowanie 
postaw i systemu 

wartości 

„PROFILAKTYCZNY I 
DZIEŃ WIOSNY” 

- zabawy i konkursy IV - VIII 
opiekun SU, 

pedagodzy 

wykorzystać 
alkogogle we 
współpracy z 

policją 
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DZIEŃ ZIEMI 

- pogadanki na lekcjach,  

- akcje plakatowe 

- sprzątanie świata 

I - VIII 

nauczyciele kl. I – III, 

nauczyciele przyrody, geografii 
 i biologii 

 

„PALENIE JEST 
SŁABE” 

- hasła z rozsypanki – I – IV 
- „Nie pal, bo…” – V – VIII 

- nagranie audio dotyczące 
szkodliwości palenia 

I –  IV 

V – VIII 
wychowawcy klas, opiekun SU  

 

„ŻYCIE ZDROWE, 
ODLOTOWE” 

 

- akcje i warsztaty 
profilaktyczne dotyczące 
problemu uzależnień, w 

tym zażywania dopalaczy 
- programy zdrowotne 

realizowane w klasach – 
otyłość, higiena itp. 

- propagowanie zdrowego 
stylu życia 

- „Śniadanie daje moc” 
- „Szklanka mleka” 
- „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku” 

 

 

I - VIII 

 

pedagodzy, wychowawcy, 
nauczyciele przyrody i biologii, 

nauczyciele świetlicy 

 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele kl. I - IV 
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„PRZYTUL HEJTERA” 

- „Przytul hejtera” – zajęcia 
wychowawcze dotyczące 

hejtu w sieci 

- zapobieganie przejawom 
wszelkiego rodzaju 

dyskryminacji 

- integracja zespołów 
klasowych;  edukacja 

włączająca 

cała 
społeczność 

szkolna 

 

wszyscy nauczyciele,  

a w szczególności  

nauczyciele informatyki  

 

 

 

 

 

 

 

„NAKRĘĆ SIĘ NA 
WOLONTARIAT” 

 

- akcje charytatywne we     
współpracy ze Szkolnym 

Kołem Wolontariatu, 
Kołem Misyjnym i 

Samorządem Uczniowskim 

cała 
społeczność 

szkolna 

pedagodzy, opiekunowie Szkolnego 
Koła Wolontariatu, siostra Torończak, 

opiekun SU, chętni nauczyciele 
 

„ODPOWIEDZIALNI 
ZA ŚRODOWISKO” 

- pogadanki na lekcjach,  

- segregacja odpadów 

- oszczędzanie zużycia 
wody 

cała 
społeczność 

szkolna 

nauczyciele kl. I – III, nauczyciele 
przyrody, biologii, geografii, techniki  
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„JESTEM GRZECZNY 
– JESTEM 

BEZPIECZNY” – CYKL 
ZAJĘĆ 

 

- „Bezpieczna droga do 
szkoły”,                                           

- „Bezpieczne ferie”,                   
- „Bezpieczne wakacje” – 
spotkania z policjantem 

 

cała 
społeczność 

szkolna 
pedagodzy,  wychowawcy  

DZIEŃ DZIECKA POD 
HASŁEM 

„MIERZ WYSOKO” 

- konkurencje dotyczące 
profilaktyki uzależnień i 
promocji zdrowego stylu 

życia, dążenia do 
wyznaczonych celów 

kl. V - VIII opiekun SU, pedagog, wychowawcy  

 
 

DZIAŁANIA DLA RODZICÓW 
 

 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

ODBIORCA REALIZATOR                UWAGI 

Badania ankietowe nt. 
bezpieczeństwa i 

samopoczucia dzieci 

 

wrzesień 2021 
rodzice wszystkich 

uczniów 
pedagodzy  

„Nie jesteś sam, tu na bieżąco rodzice wszystkich pedagog,  upowszechnianie 
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znajdziesz pomoc” – 
uaktualnienie i 

rozpropagowanie wykazu 
instytucji, w których 

można szukać wsparcia w 
sytuacjach trudnych 

uczniów SZANSA Głogów, 

GOPS 

informacji o 
możliwościach 

otrzymania wsparcia i 
pomocy w sytuacjach 

trudnych w formie 
broszur, gazetek, 

informacji 
umieszczonych na 

stronie internetowej 
szkoły 

Indywidualne porady w 
trudnych sytuacjach 

na bieżąco 
rodzice wszystkich 

uczniów 

pedagog, 

pracownik punktu 
konsultacyjnego 

 

DZIAŁANIA DLA NAUCZYCIELI 
 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

REALIZATOR UWAGI 

Samokształcenie nauczycieli w 
zakresie profilaktyki uzależnień i 
promocji zdrowia psychicznego 

uczniów i wsparcia dla uczniów w 
czasie pandemii oraz bezpieczeństwa 

w sieci,  analiza nowych przepisów 

na bieżąco   
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Udział nauczycieli w szkoleniach 
zgodnie z zapotrzebowaniem oraz 

napływającą ofertą 
Na bieżąco Instytucje zewnętrzne  

Systematyczna kontrola sytuacji w 
klasach dotycząca profilaktyki 

uzależnień – natychmiastowa reakcja 
na wszelkie przejawy demoralizacji 

bądź zagrożenia demoralizacją 

na bieżąco wychowawcy, pedagog  

Szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie 
z planem nadzoru pedagogicznego 

 

wg zapotrzebowania dyrekcja  

 


