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ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFLIKATYCZNEGO 

Tabela 1: PLAN I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020  
 

 

lp Zadania / Obszar   Formy i sposoby realizacji Adresaci Osoby 

odpowiedzialne 

Termin  

1 Relacje międzyludzkie - 

kształtowanie umiejętności 

psychospołecznych. 

„Poznanie i adaptacja” 

 - warsztatowe zajęcia integracyjno-adaptacyjne  
Uczniowie klasa 1 Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Wrzesień/ 

październik 2019 

„Techniki pomocne w uczeniu się” 

- warsztaty  

 

Uczniowie klasa 1 Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny  

Październik / 

listopad 2019 

Integracyjny raj szkolny 

- wyjście terenowo-krajoznawcze 

  

Uczniowie kas 1-3 Samorząd szkolny, 

Wychowawcy 

września 2019 

Zajęcia psychoedukacyjne : 

- warsztaty „Stres pod kontrolą” 

- warsztaty „Zamknij się - czyli o komunikacji 

interpersonalnej” 

- warsztaty „Jak rozwijać inteligencję 

emocjonalną”  

 

Uczniowie klas 1 i 3 Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

W roku 

szkolnym  

2019/20 

„Stop wulgaryzmom” - akcja społeczna 

- sesja plakatowa  

- dyskusje grupowe  

Uczniowie 

wszystkich klas  

Samorząd szkolny I semestr br. 

szkolnego 

Ratownictwo oraz pierwsza pomoc przedmedyczna  

- Lekcje w ramach EDB  

- Kursy i szkolenia dla uczniów 

- wyjazdy do partnerskiej uczelni 

- wykłady i prelekcje wykładowców ATH 

 

Uczniowie klas 1-3  Nauczyciel EDB 

Ratownicy/ 

instruktorzy medyczni 

Wykładowcy ATH  

 

Według 

harmonogramu 

ABC dobrego wychowania- zasady zachowania 

się w różnych sytuacjach 

- hapenning 

Uczniowie klas 1-3 Samorząd uczniowski, 

wychowawcy, 

katecheci 

Listopad 2019 
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- prelekcja  

- dyskusje  

Mowa nienawiści jako forma dyskryminacji, 

obrażania, nawoływania do nienawiści lub 

przemocy ze względu na czyjąś tożsamość, np. 

narodową, etniczną, religijną, społeczną, 

seksualną, lub niepełnosprawność (działania 

antydyskryminacyjne) 

- warsztaty 

- dyskusje grupowe 

- wyjazdy do ośrodków i spotkania z osobami 

niepełnosprawnymi 

Uczniowie klas I-III Wychowawcy, 

nauczyciele katecheci  

Luty 2019 

lp Zadania / Obszar   Działania i sposoby realizacji Adresaci  Osoby 

odpowiedzialne 

Termin  

2 Wyzwalanie motywacji do 

działania. 

    

„Szkolny Tydzień Kariery Zawodowej” pod 

hasłem: „Pasja, Profesja, Powołanie…". Akcja 

świadomego planowania kariery edukacyjno-

zawodowej  

- warsztaty 

- prelekcje 

- prezentacje  

 

Prowadzenie doradztwa zawodowego 

indywidualnego i grupowego  

 

Uczniowie klas 1-3 Pedagog szkolny, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

samorząd uczniowski,   

22-25 

październik 2019 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco w 

roku szkolnym 

Wolontariat – dar serca i czasu  

- warsztaty dla młodzieży  

- sesja plakatowa i debata 

- spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych 

- wyjazdy do placówek m.in. DPS, OWER 

Uczniowie klas 1-3 Samorząd uczniowski, 

wychowawcy klas, 

bibliotekarz, 

Opiekun chóru  

II semestr roku 

szkolnego 

2019/2020 
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- zbiórka prezentów w ramach współpracy z 

organizacjami pozarządowymi (m.in. „Prezent 

pod choinkę”, „Klapki dla Gambii”) 

 

Według 

harmonogramu 

Promowanie czytelnictwa  

- wyjścia do przedszkoli i szkół podstawowych 

- akcje czytelnicze w szkole 

- konkursy czytelnicze 

 

Uczniowie klas 1-3 Bibliotekarz, samorząd 

uczniowski,  

Cały rok szkolny 

Moje pasje i talenty  

– wystawy tematyczne prac uczniów 

 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele  

Bibliotekarz, 

wychowawcy  

Według 

harmonogramu 

    

lp Zadania / Obszar   Działania i sposoby realizacji Adresaci  Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

3 Bezpieczeństwo - 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych i edukacja 

zdrowotna. 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o 

miłość” – profilaktyka w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom  

- warsztaty  

- prezentacja i projekcja filmu 

- dyskusja  

 

Uczniowie klas 2 Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

II semestr br. 

szkolnego 

Warsztaty profilaktyczne  zakresu profilaktyki 

uzależnień od środków psychoaktywnych i 

behawioralnych prowadzone przez specjalistów  

Uczniowie klas 1-3 Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

Cały rok 

szkolny/ zgodnie 

z 

harmonogramem 

Warsztaty profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci (zagrożenia świata 

mediów i nowoczesnych technologii, prawo 

autorskie) 

Uczniowie klas 1-3 Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

Cały rok 

szkolny/ zgodnie 

z 

harmonogramem 

 „Europejski Kodeks Walki z Rakiem - Program 

profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania 

Uczniowie klas 1-3 Wychowawcy , 

pedagog szkolny, 

Styczeń – marzec 

2020 
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nowotworom 

 

nauczyciel biologii 

Program profilaktyczny z zakresu 

przeciwdziałania nowotworom „Wybierz życie” 

- warsztaty grupowe 

- prelekcja 

-  projekcja filmu i prezentacja  

 

Uczniowie klasa 1 Nauczyciele biologii, 

pedagog szkoły, 

wychowawcy  

Styczeń / luty 

2020 

Profilaktyka zdrowia- choroby przenoszone drogą 

płciową - „Stop HCV i HBV”  

- pogadanka 

- prezentacja  

 

Uczniowie klas 2 Nauczyciel biologii, 

 pedagog 

Listopad 2020 

Profilaktyka zdrowia – przeciwdziałanie 

nowotworom – Program „Znamię! Znam je?”  

„Brązowo ale czy zdrowo?”  

- warsztaty  

- prezentacja i projekcja filmu  

- pogadanka  

 

Uczniowie klas 1-2 Pedagog szkolny, 

 Wychowawcy 

Maj 2020 

Profilaktyka zdrowia – zakażenia HIV/ AIDS 

- projekcja filmu 

- dyskusja 

- elementy warsztatu grupowego 

  

Uczniowie klas 1-3 Pedagog szkolny, 

 Wychowawcy 

Grudzień 2019 

Zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia   

- warsztaty 

- happening 
- wyjazdy do partnerskiej uczelni 

- wykłady i prelekcje wykładowców AWF 

 

Uczniowie klas 1-3 Nauczyciele wf, 

wychowawcy klas, 

Nauczyciel biologii 

 

Wykładowcy AWF 

Katowice 

Listopad 2019 

 

Według 

harmonogramu 

lp Zadania / Obszar   Działania i sposoby realizacji Adresaci  Osoby Terminy 
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odpowiedzialne 

4 Kultura - kształtowanie 

wartości moralnych, 

etycznych, patriotycznych 

Dzień patrona Pawła Stalmacha  

- warsztaty, prelekcje, quiz  

- wystawa  

 

Uczniowie, 

nauczyciele  

Nauczyciel historii  Październik 2019 

- Rocznica Odzyskanie Niepodległości  - udział 

młodzieży w uroczystościach szkolnych i  

miejskich 

 

Uczniowie, 

nauczyciele 

Dyrektor szkoły, 

Nauczyciel historii, j. 

polskiego 

Listopad 2019 

 

 

Rocznice pamięci narodowej – Święto 

Konstytucji 3-Maja   

- udział młodzieży w uroczystościach szkolnych i 

miejskich 

Uczniowie, 

nauczyciele 

Nauczyciel historii, j. 

polskiego 

Maj 2020 

Celebracja świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy  

- spotkania  

- konkursy  

- uroczyste apele  

Uczniowie, 

nauczyciele 

Katecheci  Grudzień 2019  

Kwiecień 2020  

Dzień Europy  

- warsztaty 

- konkursy wiedzy 

- elementy dramy  

- happening 

Uczniowie, 

nauczyciele 

Nauczyciel historii i 

wos 

Czerwiec 2020 

Wycieczki tematyczne po regionie w ramach 

poznawania „Małej Ojczyzny” 

- wyjścia terenowe 

- zwiedzanie obiektów kultury  

Uczniowie klas 2 i 3 Nauczyciel historii / 

przyrody/ j. polskiego 

Według 

harmonogramu 

Złożenie kwiatów na grobach dawnych 

nauczycieli LO 

Uczniowie klasy 

1ag 

Wychowawca  Październik 2019 

lp Zadania / Obszar   Działania i sposoby realizacji Adresaci  Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

5 Przygotowanie do pełnienia „Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi Uczniowie klas 1-3 Pedagog szkolny, Marzec/ 
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ról społecznych oraz 

odpowiedzialności za 

środowisko 

ludźmi w Europie” 

- warsztaty dla uczniów 

- projekcja filmu  

- dyskusja grupowa  

wychowawcy  kwiecień 2019 

„Jestem świadomym konsumentem”  

- warsztaty 

Uczniowie klasa 1- 

3 

Pedagog szkolny, 

 Nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

  Maj 2019 

Zagrożenia terrorystyczne  

- warsztatów 

- prelekcja 

- prezentacja filmu  

Uczniowie klas 1-3 Wychowawcy, 

nauczyciel EDB 

Marzec 2019 

Dzień Ziemi / Dzień Lasu 

- wyjście terenowe na akcję sprzątania szlaków  

- konkursy tematyczne  

Uczniowie klas 1-2 Wychowawcy i 

nauczyciele biologii, 

geografii, wf  

Czerwiec 2019 

lp Zadania / Obszar   Działania i sposoby realizacji Adresaci  Osoby 

odpowiedzialne 

Terminy 

6 Rozwijanie zainteresowań i 

pasji  

Uczestnictwo w pozalekcyjnych kółkach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

turystycznych itp 

Uczniowie klas 1-3 nauczyciele Cały rok/ 

zgodnie z 

harmonogramem 

7 Zajęcia wyrównawczo-

dydaktyczne   

Uczestnictwo w dodatkowych konsultacjach i 

zajęciach przedmiotowych (zwłaszcza z j. obcych 

i matematyki)  

Uczniowie klas 1-3 nauczyciele Cały rok/ 

zgodnie z 

harmonogramem 

8 Spotkania edukacyjne dla 

rodziców  

Prelekcje tematyczne: 

- „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu” 

(doradztwo zawodowe) 

- „Przed maturalny zawrót głowy” – 

konstruktywne wsparcie dla maturzystów  

- „Moje dziecko w sieci” - profilaktyka w 

zakresie bezpieczeństwa w sieci 

Rodzice  Dyrektor szkoły/ 

pedagog szkolny/ 

wychowawcy 

Zgodnie z 

harmonogramem 

wywiadówek 

 


