
 Harmonogram działań z zakresu wychowania i profilaktyki
w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj działań wychowawczo-
profilaktycznych 

Adresat Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Bezpieczna droga do szkoły” w ramach realizacji

programu „Współpracujmy”
uczniowie

klas 1
X

strażnik –
profilaktyk

obserwacje
 zachowań

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” w ramach

realizacji programu „Współpracujmy”
uczniowie

klas 2
X

strażnik –
profilaktyk

obserwacje
 zachowań

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Jesteśmy bezpieczni na drodze” w ramach realizacji

programu „Współpracujmy”
uczniowie

klas 3
XI

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

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
 „Klub Bezpiecznego Puchatka”

uczniowie
klas 1

I okres nauczyciele klas I

zgodnie z
wytycznymi
zawartymi w

projekcie



Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 
„Bezpieczne ferie” w ramach realizacji programu

„Współpracujmy”
uczniowie

klas 2
XI

strażnik-
profilaktyk

obserwacje
zachowań

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Cyberprzemoc” w ramach realizacji programu

„Współpracujmy”
klasy 5 X

strażnik-
profilaktyk

obserwacja zachowań

Zajęcia warsztatowe dla klas VI „Nieznajomość prawa
szkodzi”

uczniowie
klas 6

X 
strażnik-

profilaktyk 
i pedagog

obserwacje zachowań

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Bezpieczne ferie” w ramach realizacji programu

„Współpracujmy”

uczniowie
klas 2

I
strażnik-

profilaktyk
obserwacje zachowań

Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
„Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi”

w ramach realizacji programu „Współpracujmy”
uczniowie

klas 3
I

strażnik-
profilaktyk

obserwacje
zachowań

Zajęcia warsztatowe organizowane na  bieżące
zapotrzebowanie klas

uczniowie
różnych klas

Cały rok
psychologowie

z PPP Nr 3
obserwacje zachowań
informacje zwrotne



Prelekcja funkcjonariuszy Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji „Cyberzagrożenia – jak

chronić nasze dzieci”

rodzice
uczniów klas

4, 5
I okres

funkcjonariusze
KM Policji

obserwacje zachowań
informacje zwrotne

Warsztaty antysmogowe
Uczniowie
klas 1 – 3

IX, X

Fundacja Plan
Otwarty

odp. A. Siwulska
ocena koordynatorów

projektu 

Ekologia. Zbiórka baterii – udział w akcji
 „Kino za baterie” 

uczniowie
klas 1 - 8

oraz III gimn.
cały rok

nauczyciele
przyrody i biologii

wychowawcy
firma MPO

Analiza ilości

Projekt „Trzymaj formę”
organizator  SANEPID

Uczniowie
klas 1 - 8

oraz III gimn.
cały rok

nauczyciel WDŻ
nauczyciele

przyrody i biologii
Samorząd

Uczniowski

obserwacje
zachowań, ocena

organizatora

Udział w europejskim projekcie „STARS” – całoroczny
projekt obejmujący działania aktywne i stacjonarne

mający na celu zapoznanie uczniów z zaletami podróży
rowerem i zachęcenie do tego sposobu przemieszczania

się i spędzania wolnego czasu

Uczniowie
klas 1 - 8 Cały rok

A. Siwulska
J. Węgrzyn
M. Kaleta

Bieżące sprawozdania
z wykonanych zadań
na stronie projektu, a

na koniec
ocena koordynatorów

projektu dla
Krakowa

Rowerowy Maj   - projekt rowerem do szkoły –
zachęcanie uczniów do aktywnych podróży do szkoły –

rowerem lub na hulajnodze

Uczniowie
klas 1 - 8

      V A. Siwulska
ocena koordynatorów

projektu 



"Sikornik" - przejęcie pod opiekę nowo utworzonego
Ogrodu Kościuszki, Towarzystwa Przyjaciół Drzew i

Ptaków, sadzenie krokusów

Uczniowie
klasy 2c

 X A. Siwulska

obserwacja
zachowań.

dokumentacja
fotograficzna

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Klasy 4 - 8 II okres
Nauczyciele

przyrody
ocena jury

Przygotowania i udział w konkursie „Świetlik” Klasy 1 - 8 II okres
Nauczyciele

przyrody
ocena jury

Ekologia.
Zbiórka zakrętek ( na zakup wózka inwalidzkiego)

uczniowie
klas 1 -8, oraz
klas III gimn.

  

 I i II
półrocze

wychowawcy
Samorząd

Uczniowski
Caritas

analiza ilościowa

Ekologia.
Zbiórka makulatury i elektrośmieci 

uczniowie
klas III gimn.,

klas 7 i 8

I i II
półrocze

nauczyciel
biologii

wychowawcy
Samorząd

Uczniowski
Firma

BIOSYSTEM

analiza ilościowa



Inscenizacja ekologiczna z okazji Dzień Ziemi 
Uczniowie

klas 1-3
IV A. Dyl obserwacje zachowań

Świąteczna dekoracja drzwi z odpadów

uczniowie
klas 4 - 8 oraz
klas III gimn.

I i II
półrocze

nauczyciel
biologii

wychowawcy
Samorząd

Uczniowski

obserwacja
ocena jury

Projekt 
„Między nami nastolatkami”

uczniowie
klas  III gimn.

i klas 7 i  8

 II
półrocze

nauczyciel
biologii

wychowawcy

obserwacja
dyskusja

Projekt
„Od dziewczynki do kobiety”

Uczennice
klas klas 7 

i 8

 II
półrocze

pedagog
pielęgniarka

Firmy Jonhson

obserwacja
rozmowy

Program profilaktyczno – zdrowotny „Między nami
kobietkami”

uczennice
klas 6

I
pielęgniarka firmy
Procter & Gamble

pedagog 
obserwacja zachowań

Realizacja zajęć warsztatowych „Tajemnice skutecznej
nauki”

uczniowie
klas 4 

XI
psycholog z PPP

Nr 3
ankiety ewaluacyjne



Realizacja zajęć warsztatowych „Jak się uczyć?”
Uczniowie

klas 6
II okres

psychologowie z
PPP Nr 3

ankiety ewaluacyjne

Udział w akcji charytatywnej Stowarzyszenia „Wiosna” 
„Szlachetna Paczka”

uczniowie
klas 1 - 8

XII
wychowawcy

rodzice 
uczniowie

obserwacja zachowań
analiza zachowań i

postaw

Kwesty na rzecz Hospicjum św. Łazarza
Uczniowie   

i rodzice klas 
1 - 8

XII
IV
VI

opiekun SU
wychowawcy 

obserwacje zachowań
i postaw

analiza ilościowa

Organizacja i udział w akcji dobroczynnej na rzecz
bezdomnych zwierząt „Gwiazdka dla zwierzaków”

Samorząd
Uczniowski
uczniowie

klas 1 – 8 i III
gimn.

XII

nauczyciele
przyrody

K. Giełżecka

obserwacja zachowań
analiza zachowań i

postaw
analiza ilościowa

Ratujemy zwierzęta – udział w akcji dobroczynnej
Fundacji Centaurus

Uczniowie
klasy 6a

Cały rok K. Giełżecka

obserwacja zachowań
analiza zachowań i

postaw
analiza ilościowa

Realizacja warsztatów „Emocjo, chcę cię poznać”
prowadzonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki

Uzależnień 

uczniowie
klas  4

II okres trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna



Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień
„Ciekawi świata” organizowanego przez Miejskie

Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie
klas  6

II okres trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna

Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień
„Być asertywnym, czyli jakim?” organizowanego przez

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie
klas 5

II okres trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna

Zajęcia warsztatowe „Odpowiedzialność prawna
nieletnich”

uczniowie
klas 7, 8

i
 III gimn.

I półrocze
strażnik-

profilaktyk ,
pedagog

obserwacje zachowań

Działania związane  z propagowaniem zdrowego stylu
życia w ramach konkursu SUPER KLASA

uczniowie
rodzice

I i II okres

nauczyciel
biologii 

opiekun SU
uczniowie

informacje zwrotne
(uwagi, opinie,

spostrzeżenia, analiza
zaangażowania klas

w akcję) 
Działania związane z propagowaniem ekologii ramach

konkursu SUPER KLASA
uczniowie I i II okres opiekunowie

Samorządu
Uczniowskiego,

nauczyciel
biologii,

uczniowie 

informacje zwrotne
(uwagi, opinie,

spostrzeżenia, analiza
zaangażowania klas

w akcję) 

Działania związane z przebiegiem konkursu SUPER
KLASA 

uczniowie
nauczyciele

I i II okres uczniowie
nauczyciele

informacje zwrotne
(uwagi, opinie,

spostrzeżenia, analiza
zaangażowania klas 



w akcję).

Działania związane z szerzeniem idei wolontariatu.
Współpraca z Bankiem Żywności, Fundacją Promień

Nadziei, WOŚP, Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Krakowie. 

uczniowie I i II okres

opiekunowie
Samorządu

Uczniowskiego
uczniowie 

analiza
zaangażowania

uczniów w
wolontariat 

Widowisko Dumy i Radości organizowane przez
Kuratorium Oświaty

SU
uczniowie kl.

5b
X

Opiekun SU
E. Mochocka

ocena organizatorów
projektu

Udział w projekcie „Biało-czerwona dla przedszkolaka”

Uczniowie
klas 6a, 6c,

6d XI

Rada Dzielnicy
VIII

K. Giełżecka
K. Ostruszka

B. Buczek

ocena koordynatorów
projektu 

Udział w Rajdzie Niepodległościowym na Kopiec
Piłsudskiego Uczniowie

klas 2a, 2b,
3a i 3b

X

A. Siwulska
D. Idzik

A. Dąbrowska
A. Dyl

ocena koordynatorów
projektu

 
Rajd Niepodległościowy PTTK na Kopiec Tadeusza

Kościuszki 
Uczniowie
klas 2a, 2c X

A. Siwulska
D. Idzik

ocena koordynatorów
projektu

Udział w konkursie wokalnym „Dębnicki przegląd
piosenki ułańskiej”

Uczennice
klas 8c, 8d

XI B. Kaczmarska
ocena jury

organizatora – Rady
Dzielnicy VIII



Udział w Konkursie Młodych Talentów Wokalno-
Aktorskich Dzielnicy VIII „Reflektory 2018”

Uczennice
klas 8c, 8d,
IIId gimn.

XI B. Kaczmarska
ocena jury

organizatora – Rady
Dzielnicy VIII

Udział w projekcie  „Listy do przyszłości”(patronat
Kuratorium Oświaty, Tauron, Wawel)

Uczniowie
klas 4 – 8 i III

gimn.
X, XI

Koordynacja 
M. Bartnik

ocena koordynatorów
projektu 

Obchody Dnia Patrona -Tadeusza Kościuszki
uczniowie 
klas 1 - 8

III

uczniowie
wychowawcy
opiekunowie
Samorządu

Uczniowskiego 

obserwacja
zaangażowania

uczniów

Działania związane z przygotowaniami do Święta
Szkoły

Mieszkańcy 
osiedla, 
przyszli 
uczniowie i 
ich rodzice, 
absolwenci

V
rodzice,

nauczyciele,
uczniowie

ankieta ewaluacyjna
 informacje zwrotne

(uwagi, spostrzeżenia,
opinie)

Wyjścia na koncerty Filharmonii Krakowskiej
uczniowie 
klas 1 – 8 
i III gimn.

I i II okres
koordynatorów

wychowawcy klas
rozmowy

obserwacja zachowań

Działania związane z zaangażowaniem uczniów w
konkursy literackie, recytatorskie, poetyckie,

ortograficzne 
uczniowie I i II okres nauczyciele

ocena jury
obserwacje

analiza
zaangażowania

uczniów



Udział w spotkaniach czytelniczych w ramach festiwalu
literatury dla dzieci

Uczniowie 
klas 2c, 2a

XI
A. Siwulska

D. Idzik
rozmowy

obserwacja zachowań

Udział w spotkaniu z M. Rusinkiem organizowanym
przez Empik

Uczniowie 
klasy 2a

XI A. Siwulska
rozmowy

obserwacja zachowań

Udział w rozgrywkach sportowych organizowanych
przez Radę Dzielnicy VIII

uczniowie
klas 1 – 8  i

III gimn.
cały rok

nauczyciele wych.
fiz.
Rada Dzielnicy 
VIII

osiągnięcia i wyniki,
obserwacja postaw i

relacji między
uczniami

Realizacja wolontariackiego programu pomocy w nauce
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - współpraca ze

Stowarzyszeniem „Wiosna”

uczniowie
klas 3 - 7

cały rok

Stowarzyszenie
„Wiosna”

koordynacja
pedagog

obserwacja
dyskusja 

analiza ocen 
ankieta ewaluacyjna

Kierowanie uczniów do  placówek socjoterapeutycznych 
„Saltrom”, „ Siemacha” i inne

uczniowie
różnych klas

cały rok
wychowawcy

ośrodków
 pedagog

opinie ekspertów,
obserwacja zachowań 

 Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
-Centrum Kultury Podgórze - Klub Podwawelski

uczniowie
różnych klas

cały rok instruktorzy obserwacja



Kierowanie uczniów na zajęcia terapeutyczne
uczniowie

różnych klas cały rok
      pedagog
    wychowawcy
       terapeuci

obserwacja zachowań 
opinie

ekspertów

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń
„Efekt motyla” organizowanego przez

 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie
klas III gim.

II półrocze trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń
„Fakty i mity” organizowanego przez

 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie
klas 8

II półrocze trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna

Realizacja programu z zakresu profilaktyki zagrożeń
„Bezpieczny każdy krok” organizowanego przez

 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

uczniowie
klas 7

II półrocze trenerzy MCPU
obserwacja

zachowań, ankieta
ewaluacyjna

Warsztaty aktywizujące do wyboru  kierunku kształcenia
i zawodu 

„Poznaję siebie”

uczniowie
klas 7

I półrocze

doradcy
zawodowi z

PPP3
pedagog

obserwacja
zachowań, śledzenie
losów absolwentów 

Warsztaty aktywizujące do wyboru  kierunku kształcenia
i zawodu 

„Poznaję zawody”

uczniowie
klas 8

I półrocze

doradcy
zawodowi z

PPP3
pedagog

obserwacja
zachowań, śledzenie
losów absolwentów 



Warsztaty aktywizujące do wyboru  kierunku kształcenia
i zawodu 

„Podejmuję decyzję”

uczniowie
klas  3 gimn.

I półrocze

doradcy
zawodowi z

PPP3
pedagog

obserwacja
zachowań, śledzenie
losów absolwentów 

Rajd  Niepodległościowy  na Stare Wierchy
uczniowie
klas 6,7,8
 i III gimn.

 X
wychowawcy,

nauczyciele
przedmiotów

rozmowy,
obserwacja zachowań

Udział w projekcie „Biało-czerwona dla przedszkolaka”
Uczniowie
klas 6a, 6c,

6d
XI

Rada Dzielnicy
VIII

K. Giełżecka
K. Ostruszka

B. Buczek

obserwacja zachowań 
opinie

ekspertów

Dyktando  Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Uczniowie

klas 4 – 8 i III
gimn.

X

polonistki
D. Sobol

K. Małysa

rozmowy z uczniami
ocena postępów

dyskusja w gronie
polonistów
ocena jury

Konkursy przedmiotowe
Uczniowie

klas 7,8 
i III gimn.

I i II
półrocze

wychowawcy ,
nauczyciele

przedmiotów

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

analiza wyników

Konkurs    przedmiotowy z fizyki „Lwiątko”

Uczniowie
klas 7,8  

i III
gimn.

I i II
półrocze

wychowawcy ,
nauczyciele

fizyki

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

analiza wyników



Realizacja projektu polonistycznego Fundacji „Zawsze
warto”: Dyktando  Patriotyczne, Jesienne Święto

Poetów, Herbaciarnia - spotkania z ciekawymi ludźmi)

uczniowie
klas 5,6 7,8,

III gimn.
I  półrocze

wychowawcy ,
p. Sobol

ocena jury,
obserwacja 

Szkolny konkurs teatralny
uczniowie,

rodzice,
nauczyciele

I i II
półrocze

nauczyciele,
uczniowie

Ocena jury,
obserwacja 

Wieczorne wyjścia do teatru i do kina
uczniowie,

rodzice,
nauczyciele

I i II
półrocze

wychowawcy ,
p. Sobol

rozmowy,
obserwacja zachowań

Wyjazd klas  3 gimnazjalnych do Oświęcimia
uczniowie

klas 
III gimn.

I  półrocze
wychowawcy ,

nauczyciele
przedmiotów

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

Udział  w Miejskiej grze niepodległościowej

uczniowie
klas 2a, 2c,

7,8,
III gimn.

I  półrocze
wychowawcy ,

nauczyciele 

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

analiza wyników

Małopolski Konkurs Historyczny „Na drogach do
niepodległej. Historia Polski  od powstania

styczniowego do pokoju ryskiego”

uczniowie
klas 5, 6, 7,8, II półrocze

 nauczyciele
historii

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

analiza wyników

Małopolski Konkurs Historyczny pt. „Ziemie polskie i
Polacy pod zaborami (1795 – 1918) na tle wydarzeń z

historii powszechnej”

uczniowie
klas 7,8,
III gimn.

I  półrocze
 nauczyciele 

historii

rozmowy,
obserwacja
zachowań, 

analiza wyników



Wyjazdy na zielone szkoły

uczniowie
klas

wszystkich
klas 

I i II
półrocze

wychowawcy,
nauczyciele 

rozmowy,
obserwacja zachowań 

Wyjścia do muzeów

uczniowie
klas

wszystkich
klas 

I i II
półrocze

wychowawcy,
nauczyciele 

rozmowy,
obserwacja zachowań 

oraz wszelkie inne działania wynikające z działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły, z realizacji planów
 i programów dydaktyczno – wychowawczych, a także z działalności samorządów klasowych

 i Samorządu Szkolnego


