
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

 

Pedagog szkolny – Katarzyna Sypniewska 
 

 
 
 

„ZACUMUJ 
ZDROWIE  

W GŁOWIE” 
 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

 

Pedagog szkolny – Katarzyna Sypniewska 
 

Rok szkolny 2021/2022 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach 

DZIAŁANIA DLA UCZNIÓW 
 

TEMATYKA FORMA REALIZACJI KLASA                                                  OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI 

BADANIA 
ANKIETOWE 
„DIAGNOZA 
CZYNNIKÓW 

CHRONIĄCYCH I 
CZYNNIKÓW RYZYKA 

Diagnoza (ankieta) do 
programu wychowawczo – 
profilaktycznego 
Rozmowy z uczniami nt. 
ich spostrzeżeń 

IV - VIII pedagog/psycholog  

„AKADEMIA 
BEZPIECZNEGO 

PUCHATKA” 

program edukacyjny, 
tematyka w czterech 
sferach: 
- na drodze, 
- w domu, 
- w szkole, 
- w internecie 

I nauczyciele klas I we współpracy z 
RD w Grębocicach 

„SIEDMIOLETNI 
PATRIOTA” 

- zapoznanie z symbolami 
narodowymi, hymnem 
państwowym, 
- budowanie poczucia 
tożsamości narodowej 

I  

      wychowawcy klas I 
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„TYDZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 

INTERNETU” 

- akcja fotograficzna 
„Cyberbezpieczni” 
- zadania projektowe 
„Zycie bez filtra”                    
- akcja plakatowa w 
klasach 
- edukacja podczas zajęć 
informatyki – uczniowie 
klas starszych dla uczniów 
klas młodszych 
- spotkanie ze słuchaczami 
UTW w Grębocicach 

IV – VIII 

 

p. Sz. Kaśków, 

nauczyciele informatyki,  

 

 

„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 
 

„MYŚLĘ, 

WIĘC NIE ŚLĘ” 
- warsztaty kl. VIII pedagog 

Scenariusz 
opracowany przez 
Fundację „Dzieci 

Niczyje” 
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„MÓJ GŁOS JEST 
WAŻNY” 

- wybory do samorządu 
klasowego i samorządu 
szkolnego 
- KODEKS KLASOWY -
plakat 
- „Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka” 
- lekcje wychowawcze 

cała 
społeczność 

szkolna 

opiekun SU, wychowawcy, 

pedagog 

respektowanie 
norm społecznych, 

kształtowanie 
odpowiedzialności 
za podejmowane 

decyzje oraz  
systemu wartości 

„MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ KROPKI” 

- „skrzydlate talenty” 
- działania rozwijające 
kreatywność i odwagę 

cała 
społeczność 

szkolna 
p. Anna Matijczak  

„PROFILAKTYCZNY I 
DZIEŃ WIOSNY” 

- zabawy i konkursy o 
treści profilaktycznej 

IV - VIII 
opiekun SU, 

pedagog, psycholog 

wykorzystać 
alkogogle we 
współpracy z 

policją 
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„DBAMY O NASZĄ 
PLANETĘ – DZIEŃ 

ZIEMI” 

- spotkanie z 
przyrodnikiem Marcinem 
Kostrzyńskim,                            
- segregacja odpadów  
- oszczędzanie zużycia 
wody                                       
- akcje plakatowe 
- sprzątanie świata 

I - VIII 

nauczyciele kl. I – III, 

nauczyciele przyrody, geografii 
 i biologii 

 

„NIE PALĘ I SIĘ TYM 
CHWALĘ” 

- hasła z rozsypanki – I – IV 
- krzyżówki tematyczne 
- „Nie pal, bo…” – V – VIII 
- nagranie dotyczące 
szkodliwości palenia  

I –  IV 

V – VIII 

wychowawcy klas, opiekun SU, 
pedagog 
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„ZACUMUJ ZDROWIE 
W GŁOWIE” 

 

- 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 

 

pedagog, psycholog, wychowawcy, 
nauczyciele przyrody i biologii, 

nauczyciele świetlicy 

 

pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele kl. I - IV 

 

„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  

 

 

na podstawie 
scenariusza 

Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę 
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„POMAGAM, BO 
LUBIĘ” – SZKOLNE 

KOŁO 
WOLONTARIATU 

 

- akcje charytatywne we     
współpracy z Samorządem 
Uczniowskim 

cała 
społeczność 

szkolna 

pedagog, opiekunowie, opiekun SU, 
chętni nauczyciele 

w zależności od 
potrzeb 

„TYDZIEŃ WALKI                  
Z DEPRESJĄ” 

 Akcja „Pozytywne 
przyłapanie” 

  Warsztat „Oswoić 
Czarnego Psa” 

Klasy V-VIII 

 

Klasa VII 

psycholog, pedagog 
 
 

psycholog 

luty 

 

luty 

„UCZUCIA SĄ DO 
CZUCIA” 

Warsztaty dotyczące 
radzenia sobie z emocjami, 
sytuacjami trudnymi 

Klasy I-VIII psycholog W zależności od 
potrzeb 

 
 

 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

 

Pedagog szkolny – Katarzyna Sypniewska 
 

DZIAŁANIA DLA RODZICÓW 
 

 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

ODBIORCA REALIZATOR                UWAGI 

Badania ankietowe nt. 
bezpieczeństwa i 

samopoczucia dzieci 

 

wrzesień 2022 
rodzice wszystkich 

uczniów 
pedagog  

„Nie jesteś sam, tu 
znajdziesz pomoc” – 

uaktualnienie i 
rozpropagowanie wykazu 

instytucji, w których można 
szukać wsparcia w 

sytuacjach trudnych 

na bieżąco 
rodzice wszystkich 

uczniów 

pedagog, psycholog 

SZANSA Głogów, 

GOPS 

upowszechnianie 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, psycholog 

pracownik punktu 
konsultacyjnego 

 

Wzmacnianie 
wychowawczej roli rodziny 

w razie potrzeb 
rodzice wszystkich 

uczniów 
wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
spotkania dla rodziców w miarę 

potrzeb 
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DZIAŁANIA DLA NAUCZYCIELI 
 

TEMATYKA TERMIN  

REALIZACJI 

REALIZATOR UWAGI 

Samokształcenie nauczycieli w zakresie 
profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia 

psychicznego uczniów i wsparcia dla 
uczniów oraz bezpieczeństwa w sieci,  

analiza nowych przepisów 

na bieżąco   

Udział nauczycieli w szkoleniach zgodnie z 
zapotrzebowaniem, napływającą ofertą 

oraz zgodnie z planem nadzoru 
pedagogicznego 

na bieżąco Instytucje zewnętrzne  

Systematyczna kontrola sytuacji w 
klasach dotycząca profilaktyki uzależnień 

oraz zdrowia psychicznego– 
natychmiastowa reakcja na wszelkie 

przejawy demoralizacji bądź zagrożenia 
demoralizacją 

na bieżąco 
wychowawcy, pedagog, 

psycholog 
 

 


