
C.  Kalendarz działań profilaktycznych  

 

MIESIĄC ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

WRZESIEŃ 

Spotkania z Prezydium RR – 
zapoznanie i zatwierdzenie  
SPP 

Dyrektor  
Przewodnicząca zespołu 

 ds .profilaktyki 

Badanie wad postawy klas I Dyrektor szkoły 

Gazetka profilaktyczna Psycholog szkolny 

Spotkanie z policjantem 
uczniów klas 1”Pyrek” Wychowawcy klas I 

 
„Stop agresji i przemocy w 
szkole” 

Zespół ds. profilaktyki 
pedagog 

psycholog 
wychowawcy 

 
„Bezpieczeństwo w szkole w 
drodze do i ze szkoły 

dyrekcja 

policja 

 
Niezbędnik rodzica „Naucz 
swoje dziecko uczyć się” Wychowawcy klas 1-3 i 4-6 

PAŹDZIERNIK 

Widzę – badanie wzroku klas I Psycholog szkolny 

Przeprowadzenie badań 
socjometrycznych klasy 

Wychowawca klasy 

Psycholog szkolny 

Pokaz pierwszej pomocy dla 
klas 4 - 6 

Katarzyna Borowska 

Spotkanie Zespołu ds. 
profilaktyki – przydział zadań do 
realizacji projektów 

Zespół ds. profilaktyki 

Przypomnienie uczniom 
procedur w razie wypadku w 
szkole lub złego samopoczucia 

Wychowawcy klas 

Program „Problem z głowy” – 
Ogólnopolski Program 
Profilaktyki Zdrowotnej 

Zespół ds. profilaktyki 

LISTOPAD 

 Aktywne włączenie się w 
projekt edukacyjny  

Zespół ds. wychowawczych 

Udział kl. V w konkursie PCK 
„Wiem jak ratować życie” 

M. Janecka 



GRUDZIEŃ 

Zajęcia profilaktyczna –
Mikołajki 

 I-III, IV-VI. 

Zespół ds. profilaktyki 

LUTY 

Spotkania z rodzicami – 
zapoznanie z SPP – 
przedstawienie sytuacji po I 
semestrze 

Wychowawca klasy 

Spotkanie Zespołu ds. 
profilaktyki 

Zespół ds. profilaktyki 

 

Tydzień Bezpiecznego 
Internetu  

Nauczyciele informatyki 

MARZEC 

Pokaz udzielania pierwszej 
pomocy dla klas 3 

Małgorzata Siwczak,  

Wiesława Grzelak 

Festiwal zdrowia klasy 1-3 i 4-6 
Małgorzata Kuśnierz 

Dagmara Grąs 

KWIECIEŃ 
„Między nami kobietkami”-
dziewczęta klas 6 

Marta Janecka 

MAJ 

Zajęcia w klasach III – „Jak się 
uczyć w klasach starszych” 

Wychowawca klasy 

Psycholog szkolny 

Dzień Sportu – Dzień Dziecka 
Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa w czasie gier i 
zabaw sportowych. Gra fairplay 

Nauczyciele wf 

CAŁY ROK 

Widzę – badanie wzroku klas II 
- VI 

Psycholog szkolny 

Gimnastyka korekcyjno – 
kompensacyjna klasy I - III 

Nauczyciele specjaliści 

Fluoryzacja  zębów Pielęgniarka szkolna 

Przegląd higieny Pielęgniarka szkolna 

Zaznaczanie braków zadań 
domowych 

Wszyscy nauczyciele 

Comiesięczna analiza wpisów 
braków zadań domowych 

Wychowawca klasy 



Przedstawianie aktualnych 
informacji o odrabianiu zadań 
domowych rodzicom w czasie 
zebrań i spotkań 
indywidualnych 

Małgorzata Kuśnierz za k. I-III 

Katarzyna Borowska za kl. IV-
VI 

Diagnoza trudności 
i niepowodzeń ucznia w nauce i 
zachowaniu oraz ich przyczyn 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Nauczyciele 

Program zdrowotny - „Mleko 
doskonałe” w klasach I – III i IV 
– VI oraz „Owoce w szkole” 
klasy I - III 

Magdalena Gibczyńska 

Przeprowadzenie cyklu lekcji 
wychowawczych w celu 
poprawienia atmosfery w klasie, 
integracji,  radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach  – 
zapobieganie agresji w 
zależności od potrzeb (I – III i IV 
- VI) 

Wychowawca klasy 

Zespół ds. profilaktyki  

Psycholog szkolny 

Cykl lekcji ”Jestem bezpieczny 
w szkole i poza nią” klasy 4-6 

 

Psycholog 

Wychowawcy klas  

Rozmowy z rodzicami  na temat 
bezpieczeństwa uczniów w 
szkole  na zebraniach z 
rodzicami 

Wychowawcy klas 

 

Wykorzystanie lekcji 
przedmiotowych w celu 
poprawienia atmosfery w klasie, 
integracji,  radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach  – 
zapobieganie agresji  

Nauczyciele przedmiotu 

Objęcie indywidualną pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną 
uczniów z problemami 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
wśród dzieci w czasie 
schodzenia z boiska szkolnego 

Dyrektor 

nauczyciel dyżurujący 



Pomoc i wsparcie dla rodziców 

Dyrekcja 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Badanie frekwencji rodziców na 
zebraniach oraz indywidualnych 
spotkaniach  i jej wpływ na 
postępy w nauce oraz 
zachowaniu uczniów 

Zespół ds. profilaktyki 

Psycholog 

Pedagog 

 

 

 


