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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

HARMONOGRAM  UWZGLĘDNIA DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM, EDUKACYJNYM, ALTERNATYWNYM ORAZ INTERWENCJE 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 

ZADANIA 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  
ZA REALIZACJĘ 

 

TERMIN REALIZACJI 
 

Kształtowanie 
i promowanie pożądanych 
zachowań, postaw oraz 
umiejętności 
interpersonalnych 
Przeciwdziałanie 
i eliminowanie zachowań 
agresywnych 

1. Ustalenie i przestrzeganie zasad zachowania, kultury osobistej oraz szacunku do drugiego człowieka w szkole i poza nią: 

− wypracowanie klasowych zasad zachowania 
wychowawcy oddziałów 
przedszkolnych oraz klas I-
VIII 

wrzesień 2019  

− zapoznanie z zapisami Statutu Szkoły dotyczącymi praw 
i obowiązków uczniów, regulaminami obowiązującymi  
w szkole 

wrzesień 2019 oraz w trakcie roku szkolnego 

− realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych  
w klasach 

wychowawcy klas, 
nauczyciele wspomagający 

cały rok 

− stałe zwracanie uwagi i konsekwentne wymaganie 
respektowania ustalonych zasad zachowania oraz kultury 
osobistej  

wszyscy pracownicy szkoły,  
nauczyciele 

cały rok 

− kontrakty indywidualne z uczniami łamiącymi przyjęte zasady 
oraz ich rodzicami 

wszyscy pracownicy szkoły,  
nauczyciele 

według potrzeb 

2. Promowanie uczniów wyróżniających się w swojej postawie społecznej poprzez: 

− nagradzanie w czasie apeli i uroczystości szkolnych 
dyrektor, wychowawcy, 
nauczyciele 

cały rok 

− przyznawanie wyróżnienia „Kolega na Medal” wychowawcy na koniec I półrocza i na koniec roku 

− warsztaty psychoedukacyjne i zajęcia rozwijające umiejętności    
psychospołeczne (komunikacja interpersonalna, relacje 
rówieśnicze, agresja i przemoc, sposoby radzenia sobie  
w sytuacjach trudnych) 

psycholog, pedagog, 
specjaliści współpracujący 
ze szkołą 

według potrzeb 

− Konkurs plastyczno-literacki „Życie bez agresji” dla klas I-VIII 
szkolny koordynator 
konkursu 

w trakcie roku szkolnego 2019/2020 

3. Warsztaty dot. odpowiedzialności nieletnich wobec wykroczeń 
Pedagog, Komisariat Policji, 
wydział ds. nieletnich  

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem 

4. Objęcie uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym wszechstronnym wsparciem i oddziaływaniem poprzez: 

− zajęcia specjalistyczne według potrzeb 
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− zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne 
nauczyciele i specjaliści 
pedagog, psycholog 

− realizację programu profilaktycznego „Mam szansę” realizatorzy programu wrzesień-grudzień 2019, planowana kontynuacja 

− kierowanie w ramach potrzeb na konsultacje specjalistyczne pedagog, psycholog według potrzeb 

− indywidualne rozmowy wspierające i dyscyplinujące 
z uczniami łamiącymi ogólne zasady i normy obowiązujące 
w szkole, działania interwencyjne 

pedagog, psycholog, 
dyrektor 

cały rok 

5. Realizacja modułu mediacji rówieśniczej jako metody na 
rozwiązywanie konfliktów szkolnych 

− warsztaty 

− kurs na mediatora rówieśniczego 

− Klub Mediatora 

pedagog cały rok 

6. Zajęcia edukacyjne dla uczniów 0-VIII w zakresie praw dziecka 
oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą  

wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog, 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 

7. Organizacja Dnia Życzliwości i Pozdrowień: 

• sesja plakatowa, konkurs dla klas „Życzenia i pozdrowienia 
dla społeczności szkolnej” 

• konkurs dla uczniów „Życzliwy czyli …....” 

• Szkolne drzewo życzliwości 
 

nauczyciele świetlicy listopad 2019 

Aktywizowanie społeczne 
uczniów 

Rozwijanie postaw 
prospołecznych 

Propagowanie działań 
wolontariatu 

1. Inauguracja pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020: 

− zajęcia z wychowawcą dotyczące tematyki samorządności 
wychowawcy klas, opiekun 
SU 

wrzesień 2019 

− wybory do samorządów uczniowskich: 

• Małego Samorządu Szkolnego (klasy I-III) 

• Dużego Samorządu Szkolnego (klasy IV-VIII) 

opiekun SU wrzesień 2019 

2. Praca na rzecz szkoły podejmowana w ramach działalności 
Samorządu Szkolnego 

opiekun SU, wychowawcy cały rok 

3. Aktywny udział uczniów klas 0-VIII w imprezach, 
uroczystościach, projektach wychowawczych i edukacyjnych, 
akcjach społecznych 

wychowawcy, nauczyciele 
 
 

cały rok 

4. Szerzenie idei wolontariatu poprzez: 

− powołanie oraz działalność Szkolnego Koła Wolontariatu 
 

opiekunowie SKW 
 

I półrocze 
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− prowadzenie pogadanek, dyskusji w czasie zajęć  
z wychowawcą, zajęć edukacyjnych, zajęć świetlicowych 

wychowawcy, nauczyciele, 
opiekunowie SKW 
nauczyciele 

cały rok 

− angażowanie i udział uczniów w akcje pomocowo-
charytatywne: zbieramy nakrętki, Światło dla Hospicjum, Pola 
Nadziei, Pomoc misjom w Kamerunie, Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę, Szlachetna Paczka, Zabawka dla małego 
przyjaciela itp. Oraz w innych inicjatywach społecznych 

opiekunowie koła 
wolontariatu oraz 
nauczyciele wg 
harmonogramów akcji, 
dyrektor, koordynatorzy 
akcji 

wg harmonogramów akcji 
cały rok 

− wyróżnianie uczniów szczególnie zaangażowanych w ideę 
wolontariatu 

opiekunowie SKW, 
nauczyciele, dyrektor 

w ciągu roku szkolnego 

− udział w konkursie „Szkoła społecznie wrażliwa” szkolni koordynatorzy październik 2019 – maj 2020 

 
5. Edukacja prawna - zajęcia tematyczne z prawnikiem z zakresu 

Konstytucji, praw człowieka, systemu sprawiedliwości 
koordynator szkolny w ciągu roku szkolnego 

Integrowanie społeczne 
uczniów 
niepełnosprawnych 

 

 

1. Organizowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych w klasach 
integracyjnych 

wychowawcy, nauczyciele, 
dyrektor 

w ciągu roku szkolnego 

2. Zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki oraz rozmowy 
przybliżające specyfikę różnych zaburzeń rozwojowych 
i uwrażliwiające na potrzeby osób niepełnosprawnych 

wychowawcy, nauczyciele, 
dyrektor, pedagog, 
psycholog 

w ciągu roku szkolnego 

3. Zajęcia w klasach integrujące uczniów niepełnosprawnych  
z rówieśnikami 

wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog 

w ciągu roku szkolnego 

4. Stwarzanie okazji i wykorzystywanie naturalnych sytuacji  
w życiu szkolnym do pomocy rówieśniczej uczniom 
niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu w szkole 

wychowawcy, nauczyciele, 
dyrektor, pedagog, 
psycholog 

w ciągu roku szkolnego 

5. Włączanie i aktywizowanie uczniów niepełnosprawnych do 
aktywnego uczestnictwa w życie szkoły: zajęcia edukacyjne, 
zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe, udział w kołach 
zainteresowań, imprezach klasowych, szkolnych i lokalnych, 
konkursach, wyjściach i wycieczkach 

wychowawcy, nauczyciele, 
nauczyciele świetlicy 
dyrektor, pedagog, 
psycholog 

w ciągu roku szkolnego 

6. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 
dyrektor, nauczyciel 
prowadzący zajęcia 

w ciągu roku szkolnego 

7. Modelowanie przez grono pedagogiczne właściwych postaw 
wobec osób niepełnosprawnych  

wychowawcy, nauczyciele, 
dyrektor, pedagog, 
psycholog 

w ciągu roku szkolnego 

8. Wsparcie ucznia niepełnosprawnego opieką nauczyciela 
wspomagającego  

nauczyciele wspomagający,  w ciągu roku szkolnego 
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Kształtowanie postaw 
patriotycznych oraz więzi 
ze środowiskiem szkolnym 
i lokalnym 

1. Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych, np. 
apel z okazji Dzień Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, 
Święto Flagi,  Święto Konstytucji 

nauczyciele wg harmonogramu 

2. Konkurs plastyczny „Niepodległość oczami dziecka” nauczyciel plastyki październik/listopad2019 

3. Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, 
okazywanie im szacunku (przypominanie o odpowiednim 
zachowaniu w czasie hymnu) - zajęcia edukacyjne, zajęcia 
z wychowawcą, zajęcia świetlicowe, apele oraz uroczystości 
szkolne 

nauczyciele, wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 

4. Spotkanie ze świadkiem historii szkolny koordynator według ustaleń 

5. Promowanie literatury regionalnej i historycznej – wystawa 
tematyczna 

nauczyciel biblioteki listopad 2019 

6. Zapoznawanie z kulturą i historią miasta i regionu w czasie 
zajęć edukacyjnych, wycieczek, realizacji projektów 
edukacyjnych, udział w klas I-III w projekcie „Akademia 
Gdańskich Lwiątek”, klas I w projekcie „Archiprzygoda” 
„Program Edukacji Morskiej w Gdańsku” 

wychowawcy, nauczyciele cały rok 

7. Kultywowanie tradycji szkoły: 

− organizowanie uroczystości oraz podejmowanie 
przedsięwzięć o zasięgu szkolnym  i środowiskowym 
związanych z tradycjami szkoły: 

● Dzień Kropki 
 

● Święto pieczonego ziemniaka - Powitanie Jesieni  
● Światowy Dzień Zwierząt 
● Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
● Andrzejki 
● Spotkanie wigilijne i kiermasz świąteczny 
● Bal karnawałowy 

 
● Pasowanie na czytelnika 

 
● Dzień Otwarty Szkoły 

 
● Rodzinny Festyn Sportowo-Piknikowy 

 
 
 
 
nauczyciel biblioteki, 
wychowawcy kl. I-III 
nauczyciele świetlicy 
nauczyciele świetlicy, 
nauczyciele świetlicy 
nauczyciele świetlicy 
koordynator, nauczyciele 
wychowawcy, nauczyciele 
świetlicy 
nauczyciel biblioteki, wych. 
kl. I 
dyrektor, koordynator 
nauczyciele 

 
 

 

 

wrzesień 2019 
wrzesień 2019 
październik 2019 
październik 2019 
listopad 2019 
listopad 2019 
grudzień 2019 
styczeń 2020 
 
październik 2020 

 
marzec 2020 
 
czerwiec 2020 
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 organizatorzy akcji, 
nauczyciele, dyrektor 

− udział w stałych akcjach charytatywnych nauczyciele wg harmonogramu akcji 

− prezentowanie możliwości i osiągnięć uczniów w środowisku 
lokalnym: występy, wystawy, konkursy, zawody sportowe 

 
nauczyciele cały rok 

Rozwijanie aktywności 
i kreatywności oraz 
zainteresowań 
poznawczych w sferze 
intelektualnej 

Przezwyciężanie trudności 
szkolnych 

1. Realizacja treści programowych na poszczególnych 
przedmiotach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 
oraz potrzeb uczniów 

nauczyciele wg harmonogramu akcji 

2. Realizacja projektów edukacyjnych, np.: „Być jak Ignacy”, 
„Matematyczny pociąg do wiedzy” 

koordynatorzy szkolni wg harmonogramu 

3. Organizacja konkursów szkolnych oraz udział w konkursach 
o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym 

nauczyciele, koordynatorzy 
konkursów 

wg harmonogramów konkursów 

4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych 

dyrektor, nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

cały rok 

5. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami 
oraz podmiotami realizującymi programy, projekty, zajęcia 
wspierające intelektualny rozwój uczniów 

dyrektor, koordynatorzy 
projektów, nauczyciele, 
psycholog, pedagog 

cały rok 

6. Dzień Kropki w klasach 0-III wychowawcy wrzesień 2019 

7. Rozwijanie zdolności i zainteresowań czytelniczych uczniów, 
propagowanie czytelnictwa 

  

− udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Bibliotekę 
Pedagogiczną w Gdańsku 

nauczyciel biblioteki 
nauczyciele,  

wg. harmonogramu 

− Maraton czytelniczy nauczyciel biblioteki cały rok 

− Spotkanie z książką nauczyciel biblioteki cały rok 

−  Czytanie na dywanie nauczyciele świetlicy cały rok 

− Cała Polska czyta dzieciom 
nauczyciel biblioteki 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 

− Konkursy czytelnicze, np. Latarnia morska, Zakładka 
 

nauczyciel biblioteki wg harmonogramu 

8. Przekazywanie oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych 
organizowanych w formach pozaszkolnych 

nauczyciele, dyrektor, 
psycholog, pedagog 

cały rok 

9. Szkolny Przegląd Talentów koordynatorzy, nauczyciele styczeń 2020 
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10. Objęcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną – uczestnictwo uczniów 
w zajęciach dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb, 
możliwości i zainteresowań, udzielanie wsparcia 
indywidualnego na zajęciach edukacyjnych 

dyrektor, wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog, logopeda 

cały rok 

Promowanie zdrowego 
stylu życia 

Profilaktyka uzależnień 

1. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz aktywności i sprawności fizycznej:  

− realizacja treści programowych w czasie zajęć edukacyjnych 
oraz zajęć z wychowawcą, pogadanki, gazetki ścienne 

wychowawcy 0-VIII, 
nauczyciele, pielęgniarka 
szkolna 

w trakcie roku szkolnego 

− uczestnictwo uczniów w programie ,,Szkoła z witaminą” 
koordynator, nauczyciele 
świetlicy 

wg harmonogramu 

− organizacja akcji „Śniadanie daje moc” 
koordynator, nauczyciele 
świetlicy 

cały rok 

− projekt „Zdrowe produkty na lekcjach przyrody” nauczyciel przyrody wg ustaleń 

− realizacja programu „FIT klasa” klasy 0 -III 
nauczyciele wf, 
wychowawcy 

cały rok 

− udział uczniów w zajęciach sportowych pozalekcyjnych 
zajęciach gimnastyki korekcyjnej kl. 0 - III)  

nauczyciele w trakcie roku szkolnego 

− udział w akcji „Rowerowy maj” koordynator, nauczyciele maj 2020 

− zielone lekcje przyrody „Zaadoptuj patyczaka”  
nauczyciel przyrody i 
matematyki 

marzec 2020 

2. Uczestnictwo uczniów klas I- VII w akcji ,,Profilaktyka chorób 
zakaźnych” 

pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele 

cały rok 

3. Profilaktyka zdrowego uzębienia w klasach I - VII:   

− pogadanki i instruktaż pielęgniarka szkolna cały rok 

− fluoryzacja pielęgniarka szkolna cały rok 

4. Realizacja programu ,,Wychowanie do życia w rodzinie” nauczyciel WDŻWR cały rok 

5. Uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska oraz wyrabianie właściwej postawy proekologicznej poprzez: 

− realizacja treści o tematyce ekologiczna na zajęciach, 
przedmiotowych,  zajęciach z wychowawcą, zajęciach 
świetlicowych oraz  w czasie realizowanych projektów 

nauczyciele, wychowawcy, 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 

− wyrabianie nawyków: oszczędzania wody, papieru oraz 
segregowania odpadów w codziennych sytuacjach szkolnych 

nauczyciele, wychowawcy cały rok 

− wycieczki po okolicy, do parku, lasu, nauczyciele, wychowawcy cały rok 

− udział w akcjach i projektach ekologicznych: zbiórka nakrętek, 
baterii  

nauczyciele, wychowawcy cały rok 
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− udział w konkursach o tematyce ekologicznej nauczyciele, wychowawcy cały rok 

6. Diagnoza zagrożenia uzależnieniami – ankieta dla uczniów klas 
IV- VIII 

zespół ds. profilaktyki marzec 2020 

7. Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych, 
prowadzenie  zajęć edukacyjnych oraz pogadanek 
dotyczących środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 
problematyka uzależnień 

  

− realizacja treści w czasie zajęć z wychowawcą, zajęć 
edukacyjnych 

wychowawcy, nauczyciele, 
psycholog, pedagog 

cały rok 

− realizacja programów: 
● wczesnej profilaktyki „Cukierki” – klasy III 
● edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” – klasy IV 

 
● edukacyjnego „Dopalacze–nowe wyzwanie” – klasy V–VII 

 
nauczyciel świetlicy,   
nauczyciel świetlicy,   
psycholog, 
pedagog 
 

 
zgodnie z harmonogramem 

8. Szkolny konkurs plastyczny „Stop dopalaczom” 
koordynator konkursu, 
nauczyciele 

zgodnie z harmonogramem 

9. Wskazywanie sposobów na konstruktywne spędzanie czasu wolnego: 

− realizacja treści na zajęciach z wychowawcą, lekcjach 
przedmiotowych, pogadanki i rozmowy indywidualne 

wychowawcy, nauczyciele cały rok 

− realizacja programu „Mam szansę” 
koordynator, realizatorzy 
programu 

wrzesień 2019-grudzień 2020, planowana kontynuacja 

− zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia nauczyciele prowadzący cały rok 

− udział w projektach, programach oraz imprezach 
rekreacyjnych o zasięgu szkolnym i lokalnym 

koordynatorzy projektów  zgodnie z harmonogramem 

− kibicowanie - mecze piłki ręcznej, drużyny Wybrzeże 
nauczyciel świetlicy, 
realizatorzy programu 
„Mam szansę” 

zgodnie z harmonogramem 

10. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego a uzależnienie 
od komputera, telewizji, środków psychoaktywnych, zjawisko 
cyberprzemocy – zajęcia edukacyjne, pogadanki, gazetki 

wychowawcy klas, 
nauczyciel informatyki, 
Komisariat Policji w 
Gdańsku, psycholog, 
pedagog 

cały rok 

11. Rodzinny festyn sportowo-piknikowy 
koordynator, dyrektor, 
nauczyciele 

czerwiec 2020 
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12. Szkolny Dzień Profilaktyki – wydarzenie z aktywnym udziałem 
całej społeczności szkolnej 

pedagog, psycholog, 
nauczyciele 

październik 2019 

13. Gdański Program Edukacji Morskiej 

− zajęcia praktyczne na wodzie 

− zajęcia warsztatowe w ramach Klubu Edukacji Morskiej 
 

Koordynatorzy szkolni wg harmonogramu 

Wdrażanie uczniów do 
podejmowania 
bezpiecznych zachowań, 
świadomego 
i odpowiedzialnego  
korzystania z zasobów 
Internetu, w tym 
korzystania z mediów 
społecznych 

1. Zasady bezpiecznego zachowania się w klasie, w czasie przerw, w szkole i poza nią: 

− zapoznanie uczniów klas 0-VIII z zasadami bezpieczeństwa 
i regulaminami obowiązującymi w szkole 

wychowawcy, nauczyciele wrzesień 2019 

− realizacja treści w czasie zajęć edukacyjnych, apele 
porządkowe  

wychowawcy, nauczyciele cały rok 

− realizacja tematyki bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i 
letnich 

wychowawcy, nauczyciele 
świetlicy 

styczeń/czerwiec 2020 

− omówienie zasad bezpiecznego zachowania w domu oraz 
w kontaktach z osobami nieznajomymi 

nauczyciele świetlicy maj 2020 

− przygotowanie ulotki - broszury informacyjnej „Bezpieczne 
dziecko” 

nauczyciele świetlicy maj 2020 

2. Zapoznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

− zajęcia edukacyjne, apele, wycieczki 
wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog,  

cały rok 

− przygotowanie uczniów klas IV oraz przeprowadzenie 
egzaminu na kartę rowerową 

nauczyciel techniki czerwiec 2020 

3. Bezpieczeństwo w Internecie, świadome korzystanie z zasobów sieci oraz mediów społecznych, aspekty prawne korzystania z Internetu, telefonu 
komórkowego: 

− realizacja treści w ramach zajęć komputerowych, informatyki, 
godzin wychowawczych oraz innych przedmiotów 

wychowawcy, nauczyciel 
informatyki oraz 
nauczyciele przedmiotów 

cały rok 

− pogadanki, gazetki ścienne  pedagog, psycholog cały rok 

− warsztaty dla klas IV-VIII z tematyki cyberprzemocy komisariat policji zgodnie z harmonogramem 

− przedstawienie profilaktyczne „Bezpieczny komputer” nauczyciele świetlicy  maj 2020 

− Dzień Bezpiecznego Internetu nauczyciel informatyki luty 2019 

4. Przekazywanie informacji uczniom na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, wskazanie osób i miejsc, w których mogą uzyskać 
pomoc: 

− pogadanki w klasach 0-VIII pedagog, psycholog wg potrzeb 

− realizacja treści na zajęciach edukacyjnych 
pedagog, psycholog, 
komisariat policji, 

wg potrzeb 
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specjaliści współpracujący 
ze szkołą 

− rozmowy indywidualne 
 

Wychowawcy,pedagog, 
psycholog 

wg potrzeb 

 

 
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN REALIZACJI 

Rozwijanie umiejętności 
wychowawczych, 
pogłębianie wiedzy 
i rozwijanie świadomości 
nt. zagrożeń  

1. Przekazywanie informacji dot. oferty zajęć edukacyjnych dla 
rodziców organizowanych przez instytucje wspierające dziecko 
i rodzinę 

 zgodnie z ofertą 

2. Stałe udostępnianie bazy instytucji wspierających dziecko  
i rodzinę (kontakt indywidualny, tablica informacyjna, strona 
internetowa szkoły) 

pedagog , psycholog cały rok szkolny 

3. Konsultacje, porady indywidualne dla rodziców dot. spraw 
wychowawczych, edukacyjnych oraz bytowych 

psycholog, pedagog, 
logopeda, wychowawcy, 
nauczyciele  

w zależności od potrzeb 

4. Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, w tym podejmujących zachowania ryzykowne: 

− omawianie z rodzicami problemów dot. trudności 
wychowawczych  niepokojących sygnałów i zachowań dziecka, 
podejmowanie działań wspólnych 

pedagog, psycholog, 
wychowawcy, nauczyciele, 
dyrektor 

cały rok szkolny 

− konsultacje, porady indywidualne 
wychowawcy, nauczyciele, 
psycholog, pedagog, 
logopeda, dyrektor 

cały rok szkolny 

− kierowanie rodziców na konsultacje indywidualne w PPP4 
oraz w poradniach specjalistycznych 

wychowawcy, nauczyciele, 
psycholog, pedagog, 
dyrektor 

cały rok szkolny 

− kontrakty indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze 

wychowawcy, nauczyciele, 
psycholog, pedagog, 
dyrektor 

cały rok szkolny 

5. Edukowanie rodziców w ramach zebrań rodziców i spotkań 
indywidualnych - „Profilaktyka wad wymowy” pogadanka dla 
rodziców dzieci klas pierwszych 

logopeda, wychowawcy 
oddz. przedszkolnego 

listopad 2019 
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6. Dostarczanie wiedzy dot. wpływu mediów, skutków 
nadmiernego lub niewłaściwego korzystania z Internetu, 
komputera oraz innych zagrożeń 

komisariat policji, wydział 
do spraw nieletnich 

cały rok szkolny 

7. Organizacja spotkania dla rodziców uczniów klas IV w ramach 
realizacji programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej 
„Bieg po zdrowie” 

nauczyciel świetlicy, 
psycholog 

zgodnie z harmonogramem 

8. Pogadanki na zebraniach, udostępnianie materiałów 
informacyjnych dot. zagrożeń i zachowań ryzykownych dzieci  
i młodzieży – tablica informacyjna, strona internetowa szkoły. 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog, pracownicy 
PPP4 

listopad 2019-maj 2020 

9. Edukowanie rodziców  w zakresie wychowania dzieci bez 
przemocy oraz ochrony ich przed przemocą w czasie spotkań 
z rodzicami. Udostępnianie materiałów edukacyjnych, 
spotkania edukacyjne, plakaty, ulotki, broszury – tablica 
informacyjna, strona internetowa szkoły 

wychowawcy, pedagog, 
psycholog, nauczyciele 

cały rok 

10. Udostępnianie literatury terapeutycznej nauczyciel biblioteki cały rok 

11. Zapoznanie rodziców z broszurą bezpieczne dzieciństwo 
przygotowaną przez uczniów 

nauczyciele świetlicy czerwiec 2020 

12. Spotkania indywidualne Nauczyciel-Uczeń-Rodzice 
 

Wychowawcy 
 

zgodnie z harmonogramem 

 
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN REALIZACJI 

Dostarczenie wiedzy 
pozwalającej na realizację  
celów i zadań  programu 
wychowawczo-
profilaktycznego 
Dokształcanie 
i samokształcenie 

 

1. Udział w warsztatach, szkoleniach w ramach 
wewnątrzszkolnego dokształcania 

dyrektor, nauczyciele zgodnie z planem dokształcania 

2. Przekazywanie informacji na temat ośrodków i form pomocy 
dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy 

psycholog, pedagog cały rok 

3. Udostępnianie materiałów edukacyjnych, broszur dotyczących: 

− wychowywania dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem 

− profilaktyki uzależnień 

− bazy instytucji pomocowych 

psycholog, pedagog cały rok 

4. Udział w warsztatach, szkoleniach w ramach indywidualnego 
dokształcania 

nauczyciele według potrzeb 

5. Udostępnianie literatury fachowej – terapeutycznej  nauczyciel biblioteki cały rok 

6. Porady i konsultacje indywidualne pedagoga i psychologa psycholog, pedagog według potrzeb 
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7. Organizowanie zespołów interdyscyplinarnych z udziałem 
specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 oraz 
innych poradni specjalistycznych, pracowników socjalnych, 
kuratorów sądowych oraz innych osób udzielających wsparcia 
uczniom i ich rodzinom 
 

psycholog, pedagog, 
dyrektor 

według potrzeb 

 


