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SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ 
 
 

ZADANIE SPOSÓB 
REALIZACJI 

OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

TERMIN 

Budowanie 

pozytywnych 

relacji uczeń-
nauczyciel, uczeń-
uczeń, nauczyciel- 

rodzic. 

1. Integrowanie 

zespołu klasowego w 

wycieczkach, 

imprezach klasowych 

i szkolnych. 

2. Lekcje 

wychowawcze na 

temat budowania 

poczucia własnej 

wartości, asertywności 

i komunikacji 

interpersonalnej. 

3. Rozwiązywanie 

konfliktów na drodze 

mediacji. 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptacja w 

nowym 

środowisku 

szkolnym. 

1. Zajęcia integracyjne 

w klasach pierwszych. 

2. Organizacja i udział 

w rajdach 

integracyjnych. 

3. Spotkanie z 

rodzicami. 

4. Realizacja 

programu „Jesteś 
moim drogowskazem” 

Wychowawca klasy 

bądź pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas, 

dyrekcja i pedagog 

szkolny 

 

 Pedagog szkolny, 

Wicedyrektor 

 

Wrzesień 
 

Wrzesień 
 

Wrzesień 
 

 

 

 

Wrzesień/Październik 

Przeciwdziałanie 

przemocy i agresji 

wśród młodzieży. 

1. Spotkanie uczniów 

z przedstawicielem 

KMP w 

Siemianowicach 

Śląskich. 

2. Prelekcje i dyskusje 

na godzinach 

wychowawczych. 

3. Wskazanie miejsc 

ofiarom przemocy. 

4. Prowadzenie 

rozmów 

indywidualnych z 

uczniami 

potrzebującymi 

pomocy. 

5. Informacje na temat 

cyberprzemoc. 

Pedagog szkolny 

 

 

Zaproszeni specjaliści, 

wychowawcy klas 

Pedagog szkolny-

szkolna strona 

internetowa(zakładka 

pedagog szkolny), 

gazetka ścienna, 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawca, dyrektor 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

Listopad 

 

 

Październik/Listopad 

 

Wrzesień 
 

Według potrzeb 

 

 

 

 

 

Według potrzeb 
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6. Mediacja  Pedagog szkolny i 

zespół mediatorów 

(przeszkoleni 

nauczyciele i 

uczniowie). 

Według potrzeby 

Ryzykowne 

zachowania 

seksualne. 

1. Lekcje 

wychowawcze na 

temat - chorób 

wenerycznych 

- AIDS 

- niechciana ciąża 

- przemoc seksualna 

- aborcja (projekcja 

filmu) 

2. Pogadanki na temat 

kultury ubioru  

- zagrożenie gwałtem 

3. Wykład na temat 

prostytucji i 

sponsoringu.  

 

 

 

Pedagog szkolny, 

Zaproszeni specjaliści,  

Wychowawcy klas 

 

 

Listopad/Grudzień 

Wartość rodziny. 1. Pogadanka na temat 

roli i zadań rodziny 

we współczesnym 

świecie. 

2. Zapoznanie z 

naturalnymi metodami 

planowania rodziny. 

3. Pogadanka- plusy i 

minusy antykoncepcji. 

Wychowawca klasy 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

Zaproszeni specjaliści 

 

 

 

 

Termin do ustalenia 

Zdrowy styl życia. 1. Zorganizowanie 

ogólnoszkolnej akcji z 

okazji Światowego 

Dnia bez Tytoniu. 

2. Pogadanki na temat 

sposobów szerzenia 

się wirusa A(H1N1). 

Profilaktyka. 

3. Profilaktyka chorób 

nowotworowych. 

- Zorganizowanie 

ogólnoszkolnej akcji 

profilaktycznej 

zapobiegania 

chorobom 

nowotworowym: 

a) wykłady 

b) rozdanie ulotek o 

tematyce chorób 

nowotworowych 

uczniom szkoły. 

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy klas 

 

 

Pielęgniarka, pedagog 

szkolny, wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny,  

Zaproszeni specjaliści 

 

 

 

 

 

 

Marzec 

 

 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin do ustalenia 
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4. Profilaktyka Chorób 

Kobiecych 

- Profilaktyka raka 

piersi 

- Przedstawienie 

uczniom filmu 

edukacyjnego, 

rozdanie ulotek 

instruktażowych  

- Prelekcje na 

godzinach 

wychowawczych i 

lekcjach biologii 

dotyczące profilaktyki 

raka piersi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel biologii 

Zagrożenie ze 

strony uzależnień. 
1. Prelekcja dla 

uczniów. 

2. Prelekcja dla 

rodziców. 

Pedagog szkolny,  

Przedstawiciel 

Komendy Miejskiej 

Policji  

Styczeń/Luty 

Kształtowanie 

postaw 

zrozumienia dla 

innych- tolerancja. 

1. Dyskusja 

tematyczna.  

2. Projekcja filmu. 

Wychowawcy klas Kwiecień 

Sekty-zagrożenia 1. Projekcja filmu, 

broszurki, dyskusja. 

Wychowawcy klas Maj 

Choroby XXI 

wieku- anoreksja, 

bulimia 

1. Wykład –

„Anoreksja i bulimia- 

śmiertelna pułapka”. 

2. Artykuły, dyskusja 

3. Pogadanka na temat 

zdrowego odżywiania  

Pedagog szkolny,  

Pielęgniarka, 

Zaproszeni specjaliści 

 

Kwiecień/Maj 

Odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo 

w życiu 

codziennym. 

1. Profilaktyka 

wykroczeń i 
wypadków 

drogowych. 

Przedstawiciel KMP z 

Wydziału Ruchu 

Drogowego. 

 

Listopad 

Zdrowie 

psychiczne. 

1. Warsztaty- 

zwalczanie stresu. 

2. Zapoznanie z 

czynnikami 

depresogennymi,  

objawami depresji. 

3. Nauka relaksacji. 

Zaproszeni specjaliści, 

Pedagog szkolny 

 

 

Grudzień 

Preorientacja 

zawodowa 

1. Prelekcja. 

2. Warsztaty-„ Planuję 
swoją drogę 
zawodową”. 

3. Targi zawodowe 

Pedagog szkolny, 

Zaproszeni specjaliści 

 

Październik/Listopad  
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EWALUACJA PROGRAMU 
 
1. Ewaluacja bieżąca, czyli monitorowanie przebiegu realizacji zadań 

(informacje zwrotne od nauczycieli i wychowawców po I i II semestrze). 

2. Ewaluacja wyników na podstawie ankiet, obserwacji i sprawozdań 
z przeprowadzonych działań. 
 

 

       

       Opracowały: 

        

       mgr Joanna Siwczyk 

       mgr Agata Dykta 
 


