
Harmonogram działań z zakresu wychowania i profilaktyki 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Rodzaj działań wychowawczo-

profilaktycznych 
Adresat Termin Realizatorzy 

Sposób 

ewaluacji 

Całoroczny udział szkoły w  programie  poprawy bezpieczeństwa 

dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków" – „Bezpieczna Szkoła” 

-  zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa 

Udział w projekcie pt. „ABC Empatii i ABC Ekonomii”. 

 

uczniowie klas 

2-3 
cały rok nauczyciele klas 2-3 

wystawa prac 

plastycznych, 

obserwacja. 

 

Realizacja ogólnopolskiego programu pomocy w nauce 

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - współpraca ze Stowarzyszeniem 

„Wiosna” 

uczniowie 

klas 1-8 
cały rok 

koordynacja 

U. Bułas 

wolontariusze 

obserwacja 

dyskusja 

analiza ocen 

ankieta ewaluacyjna 

Kierowanie uczniów do  placówek wsparcia dziennego 

„Saltrom”, „ Siemacha” i inne 

uczniowie   klas 

1-8 
cały rok 

wychowawcy ośrodków 

pedagodzy 

opinie ekspertów, 

obserwacja zachowań 

Program profilaktyczny „Klub bezpiecznego Puchatka” uczniowie klas 1 cały rok 

A. Dyl - Mikłas 

     A. Dąbrowska 

M. Copiak 

obserwacja 

 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

- Centrum Kultury Podgórze - Klub Podwawelski 

uczniowie  klas 

1- 8 
cały rok instruktorzy obserwacja 



     

Kierowanie uczniów na zajęcia terapeutyczne do Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 obserwacja 

obserwacja 

 

uczniowie klas  

1- 8 

 

cały rok 

psycholodzy 

pedagodzy 

wychowawcy 

terapeuci 

warsztaty, obserwacja 

zachowań 

opinie 

ekspertów 

Całoroczna współpraca ze Środowiskowym Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków - Południe 

uczniowie klas  

1- 8 

rodzice uczniów, 

nauczyciele 

 

cały rok 

psycholodzy 

pedagodzy 

wychowawcy 

terapeuci 

warsztaty, wykłady, 

obserwacja zachowań 

opinie 

ekspertów 

Zajęcia warsztatowe organizowane na  bieżące zapotrzebowanie 

klas 

uczniowie   klas 

1-8 
cały rok 

psychologowie 

z PPP Nr 3 

pedagodzy 

obserwacje zachowań 

informacje zwrotne 

Program edukacji emocjonalnej i społecznej 

 „Szkoła Pełna Życzliwości” 

uczniowie klas  

1, 2, 3, 4 
cały rok U. Bułas 

wystawa prac 

plastycznych, 

obserwacja 

 

Udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez  

Radę Dzielnicy VIII 

uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Rada Dzielnicy VIII 

osiągnięcia i wyniki, 

obserwacja postaw i 

relacji między 

uczniami 

Współpraca z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej 
uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

U. Bułas 

K. Rostocka 

Pracownicy socjalni 

pomoc materialna, 

dofinansowanie 

obiadów 



Współpraca z Zespołem Charytatywnym działającym przy Parafii 

pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej os. Podwawelskie w 

Krakowie 

uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

U. Bułas 

K. Rostocka 

 

pomoc materialna, 

dofinansowanie 

obiadów 

Współpraca z V Komisariatem Policji Wydział do Spraw 

Nieletnich 

uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

U. Bułas 

K. Rostocka 

Funkcjonariusz  

profilaktyk 

warsztaty, obserwacja 

zachowań 

Współpraca ze Strażą Miejską Miasta Krakowa 
uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

U. Bułas 

K. Rostocka 

Strażnik profilaktyk 

warsztaty, obserwacja 

zachowań 

Współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki  Uzależnień 
uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok 

U. Bułas 

K. Rostocka 

Trenerzy MCPU 

 

waesztaty, obserwacja 

zachowań 

Akcja prozdrowotna „Trzymaj formę” 
uczniowie 

klas 1 – 8 
cały rok nauczyciel biologii 

obserwacja 

zaangażowania 

uczniów 

Działalność Samorządu Uczniowskiego 
uczniowie klas 

4-8 
cały rok 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego 

B. Buczek 

D. Kaleciak 

oraz 

wychowawcy klas 

obserwacje 

zachowań 

Całoroczny wolontariat, współpraca z  
Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Krakowie 

 

uczniowie 

klas 8 
cały rok K. Rostocka 

rozmowy, 

obserwacja zachowań, 

analiza wyników 

https://dpspraska.pl/
https://dpspraska.pl/


Działania związane z zaangażowaniem uczniów w konkursy 

literackie, recytatorskie, poetyckie, ortograficzne 

uczniowie 

klas 1 - 8 
cały rok nauczyciele 

obserwacje 

zachowań 

Konkursy przedmiotowe Małopolskiego Kuratora Oświaty 

uczniowie 

klas 7,8 

 

cały rok 

wychowawcy , 

nauczyciele 

przedmiotów 

rozmowy, 

obserwacja zachowań, 

analiza wyników 

Przeprowadzanie i przygotowanie uczniów do udziału w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych – zewnętrznych. 

Projektach. 

 

uczniowie klasy 

1-8 
cały rok 

wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy 
analiza ilościowa 

Wirtualnej promocji szkoły (prowadzenie strony internetowej, 

dziennika elektronicznego, platformy e-learnigowej, współpracy z 

lokalną prasą, mediami, rodzicami). 

 

uczniowie klasy 

1-8 
cały rok M. Hryniewiecki analiza ilościowa 

Popularyzowania pracy w środowisku Office wśród uczniów 

i nauczycieli. 
uczniowie klasy 

1-8 
cały rok M. Hryniewiecki analiza ilościowa 

Reprezentowania szkoły przez uczniów poprzez udział 

w konkursach informatycznych i akcjach informatycznych. 
uczniowie klasy 

1-8 
cały rok M. Hryniewiecki analiza ilościowa 

Konkursy świetlicowe 

uczniowie 

uczęszczający do 

świetlicy 

szkolnej 

cały rok 
wychowawcy świetlicy 

szkolnej 

ocena jury, 

obserwacja 

 



Wyjścia do muzeów 
uczniowie 

klas   1 - 8 
cały rok 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

rozmowy, 

obserwacja zachowań 

Wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły 
uczniowie 

klas   1 - 8 
cały rok 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

rozmowy, 

obserwacja zachowań 

Wystawa prac plastycznych pt.: Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj 

pierwszaki”. 
uczniowie klas 1 IX 

M. Copiak, A. 

Dąbrowska, A. Dyl - 

Mikłas 

obserwacje 

zachowań 

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej „Bezpieczna 

droga do szkoły” 
uczniowie klas 1 IX 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik – 

profilaktyk 

Pedagog – 

U. Bułas 

obserwacje 

zachowań 

„Pieszo do celu”- Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta Krakowa 

Akcja promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 

uczniowie klas  

2 - 4 
IX 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa- strażnik – 

profilaktyk 

pedagog – 

U. Bułas 

wychowawcy klas 

obserwacje 

zachowań 

Warsztaty pt.: „Tajemnice skutecznej nauki” – 

 
uczniowie klas 4 IX-X 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna Nr 3. 

Pedagog – 

U. Bułas 

obserwacje 

zachowań 

Realizacja programu z zakresu profilaktyki „Różnimy się i się 

lubimy” 

uczniowie klas 

1,2,3,4,5,6 
IX - XII 

 Środowiskowe Centrum 

Profilaktyki Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci 

i Młodzieży Kraków - 

Południe 

obserwacje zachowań 

i postaw 



 

Spektakl pt.: „Smartfon, czyli opowieść o tym, jak Czarodziej i 

Smok pokonali Cyberbestiora”– 

 

uczniowie klas 

1,2,3,4 
X 

Straż Miejska, 

 pedagog – 

U. Bułas 

wychowawcy klas 

obserwacje 

zachowań 

Wystawa prac plastycznych  pt.: „Jesienny collage” 
uczniowie klas 1, 

2, 3 
X 

M. Krzyszkowska 

M. Kowalska 

M. Król 

obserwacje 

zachowań 

ocena jury 

 

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej „Bezpieczny 

Internet” 

uczniowie klas  

 2, 3 
X strażnik – profilaktyk 

obserwacje 

zachowań 

Spotkania z funkcjonariuszami V Komisariatu Policji w ramach 

realizacji programu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, 

reagowanie” z zakresu cyberprzemocy  i  cyberzagrożeń 

 

uczniowie klas 4 
XI 

 

Funkcjonariusze V 

Komisariatu Policji 

 

obserwacje zachowań 

i postaw 

Wspólne śpiewanie  pieśni patriotycznych  - 

11  listopada  Narodowe Święto Niepodległości 

uczniowie klas 

1,2,3 

 

XI 

M. Krzyszkowska 

M. Kowalska 

M. Król 

ocena koordynatorów 

projektu 

IX Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 
uczniowie klas 

4-8 
XI nauczyciele poloniści 

obserwacja, 

ocena jury 

 

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń „Akademia 

optymizmu” organizowanego przez 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie klas 5 XI 
Trenerzy MCPU, 

 

obserwacje zachowań 

i postaw 



Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń „Bezpieczny 

każdy krok” organizowanego przez 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie klas 7 

rodzice 

wychowawcy 

XI Trenerzy MCPU 
obserwacja zachowań, 

ankieta ewaluacyjna 

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń „Profilaktyka 

zaburzeń behawioralnych” organizowanego przez 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie klas  8 XII Trenerzy MCPU 
obserwacja zachowań, 

ankieta ewaluacyjna 

Zajęcia warsztatowe „Wsparcie na starcie” organizowanego przez 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie 

klas 1 
XII 

Trenerzy MCPU 

 

obserwacje zachowań 

i postaw 

Konkurs „Prawo i my” uczniowie klas 6 XI 

Straż Miejska, strażnik 

profilaktyk, pedagog - 

K. Rostocka 

obserwacja, 

ocena jury 

 

Udział w Konkursie Młodych Talentów Wokalno-Aktorskich 

Dzielnicy VIII 

uczennice klas  

7, 8 
XI B. Kaczmarska 

ocena jury 

organizatora – Rady 

Dzielnicy VIII 

Udział  w Miejskiej grze niepodległościowej 
uczniowie 

klas  7, 8 
XI 

wychowawcy , 

nauczyciele 

rozmowy, 

obserwacja zachowań, 

analiza wyników 

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń „Być 

asertywnym, czyli jakim?” organizowanego przez 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie 

klas 4 
XII 

trenerzy MCPU 

 

obserwacje zachowań 

i postaw 



Organizacja i udział w akcji dobroczynnej na rzecz bezdomnych 

zwierząt „Gwiazdka dla zwierzaków” 

uczniowie klas 

1 – 8 
XII 

nauczyciele przyrody, 

K. Giełżecka 

 

obserwacja zachowań 

analiza ilościowa 

Mikołajki 
uczniowie klas 

1 - 8 
XII wychowawcy obserwacje zachowań 

Charytatywny kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez 

uczniów 

uczniowie klas 

1 - 8 
XII wychowawcy obserwacje zachowań 

Konkurs plastyczno – techniczny pt. „ Świąteczne ozdoby” 
uczniowie klas 

1 - 3 
XII 

J. Przybylik, J. Węgrzyn 

 

obserwacje zachowań 

ocena jury 

Dzień Życzliwości 
uczniowie klas 

1 - 8 
XII 

Wychowawcy,  

nauczyciele religii 
obserwacje zachowań 

Zabawa karnawałowa 
uczniowie klas 

1 - 3 
I 

J. Przybylik 

J. Węgrzyn 
obserwacje zachowań 

 

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej „Bezpieczne 

ferie” 

 

uczniowie klas 

1-3 
I 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik -

profilaktyk 

obserwacje zachowań 



Spotkania z funkcjonariuszami V Komisariatu Policji w ramach 

realizacji programu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, 

reagowanie” z zakresu cyberprzemocy 

i  cyberzagrożeń 

 

uczniowie klas 

3 - 8 

II 

 

V Komisariat Policji 

funkcjonariusz 

profilaktyk  

 

obserwacje zachowań 

i postaw 

Konkurs matematyczny 
uczniowie klas 

1-3 
II 

M. Copiak 

A. Dąbrowska 

 

obserwacja, 

ocena jury 

 

Zajęcia warsztatowe dla klas VI „Nieznajomość prawa szkodzi” uczniowie klas 6 III 

Straż Miejska, strażnik- 

profilaktyk 

pedagog K. Rostocka 

obserwacje zachowań 

Obchody Dnia Patrona - Tadeusza Kościuszki 
uczniowie 

klas 1 - 8 
III 

uczniowie, 

wychowawcy 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego 

obserwacja 

zaangażowania 

uczniów 

Wystawa prac plastycznych pt. „Zwiastuny wiosny” 
uczniowie klas 

1,2 ,3 
III 

M. Krzyszkowska 

M. Kowalska 

M. Król 

obserwacja, 

ocena jury 

 

Warsztaty pt.: „Bezpieczeństwo w sieci” 
uczniowie klas 

3-6 
III 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik – 

profilaktyk 

obserwacje zachowań 

i postaw 

Akcja prozdrowotna „Żyj zdrowo” uczniowie klas 

1,2 ,3 
IV 

A. Dąbrowska 

B. M. Copiak 

obserwacje zachowań 

i postaw 



W ramach Dni Ziemi konkurs : „Koło Fortuny 

 

uczniowie klas 

4-5-6 
IV nauczyciel biologii 

obserwacja 

zaangażowania 

uczniów 

W ramach Dni Ziemi konkurs: „1 z dziesięciu” 
uczniowie  klas 

 7 i 8 
IV nauczyciel biologii 

obserwacja 

zaangażowania 

uczniów 

Bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomym 
uczniowie klas  

1, 2,3,4 
IV 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik-

profilaktyk , pedagog 

obserwacje zachowań 

Zajęcia warsztatowe „Odpowiedzialność prawna nieletnich” 
uczniowie klas 

4, 5 
V 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik-

profilaktyk, 

pedagog 

obserwacje zachowań 

Święto Konstytucji 3 Maja 
uczniowie 

klas   1 - 8 
V 

E. Mochocka 

A. Szarecka 

rozmowy, 

obserwacja zachowań 

Rowerowy Maj   - (akcja w ramach całorocznego udziału w 

programie Stars – rowerem do szkoły”) 

uczniowie 

klas 1 - 8 
V 

A. Dyl - Mikłas, 

J. Węgrzyn 

ocena koordynatorów 

projektu 

Dzień Dziecka na sportowo 
uczniowie klas 

1-3 
VI wychowawcy klas 

rozmowy 

obserwacja zachowań 



Dzień   Sportu 
uczniowie 

klas  4 - 8 
VI 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

rozmowy, 

obserwacja zachowań 

Bezpieczne wakacje 
uczniowie klas 

1, 2, 3 
VI 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik-

profilaktyk, pedagog 

obserwacje zachowań 

Projekt „Między nami nastolatkami” 
uczniowie 

klas 7 i  8 

II 

półrocze 

nauczyciel biologii 

K. Rostocka 

obserwacja 

dyskusja 

Projekt „Od dziewczynki do kobiety” 
uczennice 

klas  7 i 8 

II 

półrocze 

K. Rostocka, 

pielęgniarka  

obserwacja 

rozmowy 

Prelekcja funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji „Cyberzagrożenia – jak chronić nasze dzieci” 

rodzice uczniów 

klas  6,7,8 

II 

półrocze 

V Komisariat Policji 

funkcjonariusz 

profilaktyk  

 

obserwacje zachowań 

informacje zwrotne 

Zajęcia warsztatowe „Odpowiedzialność prawna nieletnich” 

uczniowie 

klas 7, 8 

 

 

II 

półrocze 

Straż Miejska Miasta 

Krakowa strażnik-

profilaktyk, pedagog 

obserwacje zachowań 

Warsztaty aktywizujące do wyboru  kierunku kształcenia i zawodu 

„Podejmuję decyzję” 

uczniowie 

klas   8 

II 

półrocze 

doradcy zawodowi z 

PPP3 
pedagog 

obserwacja zachowań, 

śledzenie losów 
absolwentów 

 



 

 

 


