
Plan i harmonogram działań określony  

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żaganiu  

zaplanowany na rok szkolny 2022/2023 
 

 

Obszary działalności 

1. Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki. 

2. Rozwijanie umiejętności społecznych oraz wzmacnianie więzi międzyludzkich. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Kultura osobista, dyscyplina 

5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w szkole 

6. Zapobieganie agresji i przemocy (w tym zagrożeniom cyfrowym). 

7. Profilaktyka uzależnień. 

8. Wspieranie roli wychowawczej rodziny 

9. Rozwijanie zainteresowań. 

10. Kształtowanie postaw ukierunkowanych na dobro, prawdę i piękno. 

 

 

 



Celem działań wynikających z w/w obszarów jest: 

 

1. Ochrona uczniów przed zagrożeniami. 

2. Reagowanie na pojawiające się zagrożenia. 

3. Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji. 

4. Osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań 

ryzykownych. 

 

Treści profilaktyczne: 

 

1. Umiejętność radzenia sobie z własną i cudzą agresją. 

2. Sposób bronienia się (odmawiania) przed namowami do używania, próbowania środków uzależniających. 

3. Osiąganie celów życiowych i zainteresowanie nauką. 

4. Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



OBSZAR 

PROFILAKTYKI 

ZADANIA, SPOSÓB 

REALIZACJI 

REALIZATOR TERMIN ADRESACI 

Rozpoznawanie potrzeb 

szkoły w zakresie 

profilaktyki 

Wywiad z rodzicami uczniów. 

Włączenie rodziców do 

wspólnych działań. 

 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

Cały rok szkolny Rodzice 

Systematyczna współpraca z 

instytucjami wspierającymi 

działania profilaktyczne szkoły. 

 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie  

 Rodzice 

Rozmowy indywidualne z 

uczniami. 

 

 

 

Psycholog 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Wychowawcy 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

Koordynowanie działań 

wynikających z realizacji 

systemu Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz wspierania uczniów. 

 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Cały rok szkolny Uczniowie 

Rozwijanie umiejętności 

społecznych oraz 

wzmacnianie więzi 

międzyludzkich 

 

 

 

   

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych zgodnych z 

kompetencjami prowadzącego 

Wychowawcy 

Pedagodzy specjalni 

Psycholog 

Pedagog 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

 

Zajęcia integracyjne dla uczniów 

klas pierwszych. 

Wychowawcy 

klas I 

 

Wrzesień 

Październik 

 

Uczniowie klas I 

 

 

 

 



Zajęcia warsztatowe dla uczniów 

nt. radzenia sobie ze swoimi 

emocjami, podnoszenia poczucia 

własnej wartości. Psychoedukacja 

w zakresie profilaktyki zaburzeń 

nastroju. 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie  

 

Udział w korowodzie podczas 

Jarmarku Michała- tematyka 

„Kulturalny Tabor” 

Wychowawcy Wrzesień Uczniowie 

Organizacja „Dnia Osób 

Niepełnosprawnych”- 

promowanie integracji i tolerancji 

wobec osób z 

niepełnosprawnością, 

Wychowawcy klas i 

oddziałów integracyjnych  

 

Grudzień Uczniowie 

Organizacja „Dnia Świadomości 

autyzmu” 

Wychowawcy 

Psycholog 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

 

Kwiecień  Uczniowie 

Wdrażanie do przeciwstawiania 

się negatywnym zjawisko 

społecznym poprzez: 

Rozmowy indywidualne, 

Pogadanki na lekcjach 

wychowawczych,  

Zajęcia profilaktyczne. 

 

Wychowawcy 

Psycholog 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

 

Aktywny udział w Szkolnym 

Klubie Wolontariusza i Szkolnym 

Kole PCK. (zbiórki, akcje na 

terenie szkoły np. „Paczka 

świąteczna dla potrzebujących”) 

 

Wolontariusze 

Opiekun koła 

Wychowawcy 

Psycholog 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

 

 

Cały rok szkolny Uczniowie w trudnej 

sytuacji materialnej i ich 

rodziny 



Zajęcia otwarte klas 

integracyjnych pt. „Kartki 

świąteczne” 

 

Wychowawcy 

klas integracyjnych 

 

Grudzień Klasy integracyjne 

Kultywowanie tradycji 

związanych z najbliższą okolicą, 

krajem. Poznanie symboli 

narodowych i patriotycznych. 

Uczestnictwo w uroczystościach 

o charakterze szkolnym i 

państwowym. Organizacja i 

udział w apelach szkolnych. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele historii 

 

Cały rok szkolny Rodzice 

Uczniowie 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

 

 

Obchody Światowego dnia walki 

z AIDS. 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

Nauczyciel biologii 

 

 

Grudzień 

 

 

Klasy VII-VIII 

 

Pogadanki i realizacja programu 

„Śnieżnobiały uśmiech”, „Dziel 

się uśmiechem”, „Czyste 

ząbki”, „Czerwone Jabłuszko” 
 

Wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych 

Wychowawcy 

 kl. I- III 

Pielęgniarka szkolna 

 

Cały rok szkolny 

 

Oddziały przedszkolne 

Uczniowie klas I-III 

 

Pogadanki z zakresu higieny 

osobistej – poruszanie 

problemów wieku dojrzewania. 

Pielęgniarka szkolna 

Nauczyciel WDŻ 

 

Cały rok szkolny według 

potrzeb 

 

Uczniowie 

 

Fluoryzacja. 

Zajęcia profilaktyczne 

Monitorowanie masy ciała (po 

okresie izolacji domowej). 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Uczniowie  

 

Realizacja programu 

profilaktycznego, pt. „Trzymaj 

formę” oraz treści z zakresu: 

Zasad zdrowego odżywiania, 

Nauczyciele przyrody, 

biologii 

 i wychowania fizycznego 

Psycholog 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

 



Zaburzeń odżywiania, 

Pogadanki dotyczące sprawności 

fizycznej. 

 

Pielęgniarka 

Wychowawcy 

Działalność Szkolnego Koła 

PCK. Kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia i w 

sytuacjach nadzwyczajnych. Kurs 

Pierwszej Pomocy. 

 

Opiekun koła 

Nauczyciel przyrody i 

biologii 

Pracownik ochrony zdrowia 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

 

Systematyczne dostarczanie 

materiałów do profilaktyki 

zdrowotnej (np. filmy, ulotki). 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Rodzice 

Nauczyciele 

Uczniowie 

 

 

Realizacja programu „Owoce i 

warzywa w szkole”. W ramach  

programu wychowawcy klas I-III 

są zobowiązani do realizacji 

działań towarzyszących o 

charakterze edukacyjnym w 

postaci przeprowadzenia dwóch 

zajęć profilaktycznych w każdym 

semestrze (propozycje: konkurs 

plastyczny, muzyczny, gazetki 

tematycznej, spotkanie z 

pielęgniarką itp.). 

 

 

Wychowawcy klas 

I-III 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Uczniowie klas I-III 

 

Współpraca z instytucjami 

promującymi 

profilaktykę zdrowotną np. 

instytucje ochrony zdrowia. 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog  

Wychowawcy 

Dyrekcja 

Cały rok szkolny Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

 



 

Udział w imprezach i światowych 

świętach promujących zdrowy 

styl życia. 

Konkurs plastyczny pt. „Wiem, 

że palenie szkodzi”. 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

Psycholog 

 

 

Listopad 

 

Uczniowie klas VI-VIII 

 

Realizacja programu pt.  

„Zdrowo się odżywiam”. 

 

Wychowawcy klas I-III 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie klas I-III 

 

Realizacja programu pt. 

„Śniadanie daje moc”. w 

oddziałach przedszkolnych. 

 

 

Wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Oddziały przedszkolne 

 

Przekazanie wiedzy na temat 

działań, które należy 

podejmować, a jakich unikać w 

celu zachowania zdrowia w 

związku z zagrożeniem 

epidemicznym. 

 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Pielęgniarka szkolna 

Cały rok szkolny Uczniowie 

Nauczyciele 

Rodzice 

Realizacja ścieżki prozdrowotnej 

w ramach lekcji: 

Przyrody, 

 

Wychowania 

fizycznego, 

 

Lekcji 

wychowawczych. 

 

Nauczyciel przyrody 

Nauczyciel biologii 

Nauczyciel wychowania 

fizycznego 

 

Cały rok szkolny 

 

Klasy IV-VIII 

 

Kultura osobista, dyscyplina Lekcje wychowawcze na temat 

zachowania się, kultury słowa, 

kultury osobistej. 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 



Realizacja elementów programu 

pt. „Wagary stop”. 

 

Pedagog 

 

Cały rok szkolny Uczniowie klas IV-VIII 

Pogadanki na temat szacunku 

wobec zwierząt. 

Wychowawcy 

 

Zgodnie z planem pracy 

wychowawców oraz według 

potrzeb 

Uczniowie 

Realizacja programu Class Dojo Wychowawcy  Cały rok szkolny Uczniowie klas I-III 

 

Wzrost poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

 

Diagnoza środowiska pod 

względem bezpieczeństwa: 

rozmowy indywidualne z 

uczniami, ankieta, spotkania 

klasowe. 

Wychowawcy 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

Systematyczna analiza 

istniejących problemów 

pojawiających się w środowisku 

szkolnym jak i poza nim. 

Włączenie rodziców do 

współpracy. 

Wychowawcy, Dyrekcja 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

 

Cały rok szkolny 

 

Rodzice  

 

Pogadanki na temat radzenia 

sobie z emocjonalnymi skutkami 

konfliktu zbrojnego na Ukrainie- 

psychoedukacja w zakresie 

sposobów włączenia się w pomoc 

humanitarną i w zakresie 

wsparcia kolegów/koleżanek 

przybyłych z Ukrainy. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Cały rok szkolny Uczniowie 

Rodzice 

Realizacja programu pt. 

„Bezpieczeństwo na drodze” 

 

Wychowawcy 

Przedstawiciele KPP w 

Żaganiu 

Cały rok szkolny 

 

Oddziały przedszkolne 

Uczniowie klas I-III 

 

Zapobieganie agresji i 

przemocy (w tym 

zagrożeniom cyfrowym) 

Prowadzenie doradztwa 

psychologiczno- pedagogicznego. 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

Rodzice 

 



Wychowawcy 

Współpraca z kuratorami 

sądowymi, przedstawicielami 

Policji. 

 

Dyrekcja 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Według potrzeb Uczniowie 

Rodzice 

Rozwijanie wiedzy na temat 

odpowiedzialności prawnej  

nieletnich.(konsultacje dla 

uczniów,  rodziców podczas 

zebrań, rady szkoleniowe). 

 

Przedstawiciel KPP 

Kuratorzy sądowi 

 

Według potrzeb 

 

Uczniowie klas 

V-VIII 

Rodzice 

 

Wycieczki profilaktyczne  

 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

 

Oddziały przedszkolne 

Uczniowie 

Prowadzenie działań z zakresu 

bezpieczeństwa w sieci pt. 

„Dzień bezpiecznego 

Internetu”.  

 

Nauczyciele informatyki 

 

Luty Uczniowie klas IV-VIII 

 

Realizacja programu 

profilaktycznego 

„Cyberprzemoc” 
Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami Policji, 

kuratorami sądowymi. 

Dostarczanie materiałów 

profilaktycznych treściami 

programu, 

Przestrzeganie przez uczniów 

naszej szkoły Kodeksu Szkoły 

bez Przemocy. 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele informatyki 

Psycholog 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Przedstawiciel KPP  

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie klas IV-VIII 

 

 Realizacja programu pt. „Szkoła 

wolna od przemocy”: 

Zajęcia warsztatowe, pt. „Co to 

Specjalista ds. dla nieletnich 

z KPP 

Wychowawcy 

Według harmonogramu 

ustalonego z 

wychowawcami 

Uczniowie klas V-VIII 

 



jest przemoc? Zjawisko 

przemocy w szkole” 

Zajęcia warsztatowe, pt. 

„Agresja- jak sobie z nią 

radzić?”. 

 

 

Psycholog 

Pedagog 

 

 

Profilaktyka uzależnień Przygotowanie narzędzi do 

przeprowadzania diagnozy 

poziomu zagrożenia uczniów 

zachowaniami ryzykownymi. 

 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

Psycholog 

 

Według harmonogramu 

ustalonego z 

wychowawcami 

 

Klasy V-VIII 

 

Udział w spektaklach 

profilaktycznych. 

Pedagog 

Wychowawcy 

Psycholog 

Cały rok szkolny  Uczniowie 

Udział w spotkaniach z 

przedstawicielami policji, 

kuratorami sądowymi, 

pracownikami PPP. 

 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

Psycholog 

 

Cały rok szkolny  

 

Uczniowie  

Rodzice 

 

 

Propagowanie trybu życia 

wolnego od uzależnień wśród 

rówieśników. 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

Dyrekcja 

Psycholog 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie klas IV-VIII 

Rodzice 

Warsztaty profilaktyczne nt. 

ryzyka związanego z używaniem 

niebezpiecznych substancji- 

alkoholu, dopalaczy, środków 

psychoaktywnych. 

Wychowawcy 

Pedagog 

Cały rok szkolny Uczniowie klas V-VIII 

Systematyczna kontrola podczas 

dyżurów miejsc, w których mają 

miejsce zachowania ryzykowne. 

 

Nauczyciele dyżurni 

 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

 



Rozpoznawanie i reagowanie na 

postawy uczniów 

charakteryzujących się 

nieprawidłowymi zachowaniami. 

Pedagog 

Pedagodzy specjalni 

Psycholog 

Wychowawcy 

Dyrekcja 

 

Cały rok szkolny Uczniowie 

 

Wspieranie roli 

wychowawczej rodziny 

Prowadzenie indywidualnych 

konsultacji i poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego 

dla rodziców w zakresie trudności 

wychowawczych z dziećmi i 

młodzieżą oraz przekaz wiedzy z 

dziedziny wychowania do życia 

w rodzinie. 

Wychowawcy 

Pedagodzy specjalni 

Pedagog 

Psycholog 

Według planu pracy 

wychowawcy 

Uczniowie 

Rozwijanie zainteresowań Działalność kół zainteresowań. Nauczyciele  

 

Cały rok szkolny Uczniowie  

Wycieczki i spotkania 

integracyjne w klasach. 

Wychowawcy 

 

Cały rok szkolny  Uczniowie 

Działalność Szkolnego Klubu 

Wolontariusza- organizacja akcji 

charytatywnych 

Opiekun klubu 

Wolontariusze 

Cały rok szkolny 

 

Uczniowie 

Kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na dobro, 

prawdę i piękno 

Wycieczki do miejsc 

historycznych związanych z 

dziedzictwem kulturowym. 

Kształtowanie w dzieciach i 

młodzieży pozytywnych wartości 

poprzez zachęcanie do pomocy 

innym ludziom. 

Promowanie idei wolontariatu. 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Cały rok szkolny Uczniowie 

 

Opracowały:  mgr Deniz Mrozik- Worek  mgr Olga Kęsek    mgr Małgorzata Zankowicz 


