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Harmonogram Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  
dla klas Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

Cel ogólny: 
Promowanie i wyrabianie podstaw zdrowego trybu życia 

Zadania do realizacji Uczestnicy Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 

1. Analiza i ocena potrzeb w zakresie zapobiegania patologiom 
społecznym wśród dzieci i problemów szkolnych uczniów 
prze: 
- analiza dokumentacji uczniowskiej 
- wywiady środowiskowe 
- obserwacje uczniów podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych 
- kontakt z rodzicami 
- ankietę dot. sposobów spędzania przez dziecko czasu i 
dotyczącą problemów wychowawczych występujących w 
klasie 

 

Wszyscy uczniowie Wrzesień/październik 2022 Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

2. Działania informacyjno-profilaktyczne: 
 - uaktualnienie ulotek informacyjnych dla uczniów i rodziców 
zawierających spis instytucji, do których można się zwrócić w 
przypadku wystąpienia sytuacji problemowej 
 - eksponowanie materiałów informacyjnych na gazetce szkolnej 
  

Wszyscy uczniowie i rodzice Cały rok pedagog 
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3. Pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych, pomoc w 
przezwyciężaniu trudności  
 - indywidualne konsultacje z rodzicami lub opiekunami uczniów,  
 - tematyczne spotkania grup rodziców-poruszanie treści 
przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia radzenia sobie z 
problemami wychowawczymi 
- grupa na Facebooku - “Gabinet psychologiczno-pedagogiczny 
128” 

rodzice potrzebujący 
wsparcia 

cały rok psycholog, pedagog, wychowawcy klas 

4. Działania rozwijające sprawność ruchową i promujące aktywny 
styl życia w tym: 
- zajęcia taneczne grupy FOLK DANCE 
- cykliczne warsztaty sportowe 
 
- basen  
 
- hipoterapia 

 
 
uczniowie budynku A i C 
uczniowie budynku A i B 
 
 
 
klasy I-VIII 

 
 
cały rok 
cyklicznie przez cały rok 
 
cały rok 
 
cały rok 

 
 
nauczyciele wychowania fizycznego 
nauczyciele wychowania fizycznego z 
budynku A 
Sylwia Helwich, Agnieszka Różańska 
Anna Pec, Monika Pakuła 

5. Działania rozwijające dbałość o własne zdrowie i higienę: 
- pogadanka na temat higieny osobistej 
- Z higieną za pan brat - zajęcia warsztatowe dla reprezentacji 
klas 
 
- co wiem o HIV i AIDS - program profilaktyczny (2h lekcyjne) 

 
 
- wszyscy uczniowie 
- klasy edukacyjno-
terapeutyczne 
 
- klasy VII I VIII 
 
 

 
 
cały rok 
I na semestr 
 
 
II semestr 
 

 
 
pielęgniarka szkolna 
Agnieszka Popis, Joanna Antosik 
 
  
A. Jakubowska, K.Pabich 

6. Pomoc rodzinie w realizacji zadań opiekuńczych - pozyskiwanie 
środków finansowych na obiady oraz darowizn rzeczowych 

potrzebujący takiej pomocy 
uczniowie i ich rodziny 

cały rok pedagog 
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7. Wspieranie w tworzeniu zainteresowania światem i form 
spędzania wolnego czasu, w tym: 
- organizowanie alternatywnych możliwości spędzania czasu 
wolnego 
- grupa taneczna FOLK DANCE  
- koło teatralne „Autentyczni Artyści” 
 
- koło ogrodnicze Kret 
 
- arteterapia  
- szkolne koło języka angielskie “Smart” 
 
- Przybliżenie kultur krajów europy – koło zainteresowań 
 
- polisensoryka – zabawy kreatywne 
 
 
 
- Eksperymentarium 
 
- 4 pory roku – zabwy polisensoryczne 
- Dzień Kropki 
- wycieczka do EC1 – kino w planetarium 
- Zajęcia dydaktyczne w Eksperymentarium – Tlen i dwutlenek 
węgla 
- Warsztaty w Eksperymentarium – Świat wokół nas: Ciało 
człowieka 
- propagowanie książek i wspólne oglądanie filmów, jako formy 
spędzania wolnego czasu 

 
 
 
Cała szkoła 
Zainteresowani uczniowie 
Zainteresowani uczniowie 
 
Zainteresowani uczniowie 
 
Kl. V 
Zainteresowani uczniowie 
budynku A 
Zainteresowani uczniowie  
 
Uczniowie zespołów 
edukacyjno-terapeutycznych 
budynku A 
uczniowie budynku A 
 
uczniowie budynku A i B 
uczniowie budynku A I B 
uczniowie budynku B 
uczniowie klas IV, V i VI 
 
klasy VII i VIII 
 
wszyscy odwiedzający 
bibliotekę 

 
 
 
Cały rok 
Cały rok 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
 
 
cały rok 
 
cały rok 
wrzesień 2022 
październik, listopad 2022 
grudzień 2022 
 
luty 2023 
 
cały rok 

 
 
 
Dyrektor szkoły 
M. Woroniecka-Huszcza 
A. Pisula, M. Nowak, A. Zielińska, M. 
Pakuła 
A. Pec, H. Ciupińska, J. Wójcik, E. 
Wólczyńska, P. Skrzypczak 
E. Sasin 
I. Grzegorczyk 
 
I. Grzegorczyk, M. Puchalska, M. 
Puchalska 
M. Ostrzyżek 
 
 
 
I. Grzegorczyk, M. Puchalska, M. 
Ostrzyżek 
M. Puchalska, E. Rogozińska 
A. Popis, R. Pietrzko, K. Pabich 
S. Stańczyk 
S. Stańczyk 
 
S. Stańczyk 
 
nauczyciele biblioteki 

8. Promowanie zdrowych naywków żywieniowych 
- Wiem, co jem – warsztaty 
- Zdrowe przekąski – warsztaty 
 
- konkurs “Wiem, co jem”  
- Dzień w Kolorze Marchewki 
- projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” BOŚ 

 
-Uczniowie budynku A i B 
-Uczniowie zespołów klas I-III 
- Uczniowie budynku A i B 
- uczniowie budynku A i B 
 
-wybrane klasy I 

 
I raz na semester 
I na kwartał 
 
maj 2023 
maj 2023 
cały rok szkolny 

 
A.Popis, J. Antosik 
K. Nowak, R. Pietrzko 
 
A. Popis, J. Antosik 
A. Popis, J. Antosik 
A. Szczepańska 
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Cel ogólny: 
Rozwijanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów ukierunkowanych na dbanie o własne bezpieczeństwo 

Realizacja programu „Zły dotyk” klasy I-V SP oraz uczniowie klas 
edukacyjno-terapeutycznych oraz 
klasy zgłoszone przez 
wychowawców 

I semestr A. Popis, J. Antosik, A. 
Jakubowska 

Zajęcia profilaktyczne poświęcone problemom agresji, nietolerancji wybrane klasy budynku A II semestr A. Popis, K. Pabich  

Apele szkolne dotyczące bezpieczeństwa:  
- apel “Bezpieczna droga do szkoły”  
- apel bezpieczne ferie 
- apel bezpieczne wakacje 

 

- wszyscy uczniowie 
- wszyscy uczniowie 
- wszyscy uczniowie 

 

- wrzesień 2022 
- styczeń 2022 
- czerwiec 2022 

Dyrekcja, pedagog, psycholog, 
nauczyciele, samorząd 
uczniowski 

Zajęcia kształtujące umiejętność właściwego i bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz krytycznego odbioru przekazywanych 
przez media treści.  

klasy IV-VIII zajęcia na bieżąco realizowane na 
przestrzeni całego roku szkolnego w 
ramach zajęć terapii informatycznej 

nauczyciele informatyki 

„Gdzie szukać pomocy?” - zajęcia informatyczne nt. poszukiwania 
informacji o instytucjach pomocowych w Internecie 

klasy IV-VIII zajęcia realizowane w wymiarze 1 
godziny lekcyjnej w każdej z klas w 
ramach zajęć terapii informatycznej 
oraz informatyki 

nauczyciele informatyki 

Zajęcia kształtujące umiejętność właściwego zachowania się na ulicy, 
odpowiedniego zachowania względem osób starszy, prawidłowej 
reakcji na zaczepki ze strony osób obcych.  

cała szkoła zajęcia realizowane w ramach 
godzin wychowawczych 

wychowawcy klas 
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Cel ogólny 
Wyrabianie i utrwalanie nawyków kulturalnych w szkole, w domu, w środowisku. 

Kształtowanie postaw prospołecznych w rolach kolegi w klasie, członka w grupie środowiskowej, ucznia w szkole, członka w rodzinie. 

„Jak rozmawiać z dziewczyną?/ Jak rozmawiać z chłopakiem?” - 
zajęcia psychoedukacyjne 

klasy VII - VIII II semestr A. Jakubowska, A. Pakuła 

Zajęcia na temat kultury osobistej oraz poszanowania własności 
społecznej  

wszystkie klasy I semestr wychowawcy klas 

Tolerancja - pogadanka, dyskusja w ramach godziny wychowawczej wszystkie klasy II semestr wychowawcy klas 

Sposoby konstruktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem - 
czytanie razem z dzieckiem, wspólne gry i zabawy - pogadanki dla 
rodziców podczas spotkań klasowych 

wszyscy rodzice cały rok szkolny wychowawcy klas 

Autentyczni Artyści - zajęcia teatralne chętni uczniowie próby I i II semestr połączone z 
występem II kwietnia 

A. Pisula, A. Zielińska, M. 
Nowak, M. Pakuła 

Zbiórka darów na Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul . Zbocze 2 Budynek A I B Grudzień 2022 M. Ostrzyżek 

Zbiórka Darów dla DPS-u w Zgierzu z okazji Dnia babci i dziadka Budynek A i B Styczeń 2023 K. Pabich, A. Popis, M. 
Ratajczyk 

Dni otwarte szkoły: 

- dzień zielony 

- dzień pomarańczowy 

- dzień żółty 
W ramach każdego z dni organizowane będą atrakcje dla dzieci i 
promowanie szkoły.  
 

Cała szkoła 22-24.02.2023 Dyrekcja, nauczyciele i 
wychowawcy klas, 
opiekunowie samorządu 
uczniowskiego 

Tydzień w kolorze BLUE: 

- Niebieskie Kino – samorząd szkolny 

- Eksperymenty w kolorze Blue – I. Grzegorczyk, M. Puchalska, M. 
Ostrzyżek 

- Gra z wylorzystaniem kodów QR – M. Pakuła 

Cała szkoła 3-5.04.2023 Dyrekcja, nauczyciele i 
wychowawcy klas, 
opiekunowie samorządu 
uczniowskiego 
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Cel ogólny: 
Kształtowanie postaw patriotycznych: budzenie i utrwalanie związku z „małą ojczyzną” i społecznością lokalną, przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych. 

Uroczystości szkolne związane z świętami narodowymi, takimi jak: 
Dzień Edukacji Narodowej 
Święto Szkoły 
Dzień Papieski 
Święto Niepodległości (Konkurs na pracę plastyczną – M. Pakuła, J. 
Budzińska- Sułek) 
Dzień Patrona 
Zabawy Andrzejkowe 
Mikołajki 
Świąteczne wypieki 
Jasełka 
Bal karnawałowy 
Walentynki 
Dzień Kobiet 
Pierwszy dzień wiosny 
Misterium Wielkanocne 
Światowy dzień ziemi 
Święto Konstytucji 3 Maja 
Dzień Unii Europejskiej 
Projekt dotyczący polskich świąt narodowych 

Wszyscy uczniowie cały rok  Dyrekcja, nauczyciele, 
opiekunowie samorządu 
szkolnego 
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Działania katechetyczne: 

- Szkolne Koło Caritas 

- Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

- XXI Dzień Papieski  

- Przegląd twórczości bożonarodzeniowe 

- Bal Szkolnych Kół Caritas 

- Rekolekcje Wielkopostne  

- Wyjście na Arenę Mlłodych 

- I Komunia Święta uczniów  

- Bierzmowanie uczniów 

- Masz święta na zakończenie roku szkolnego 

 
- cały rok 
 

 
chętni uczniowie 
 

K. Wojtczyk, E. Orłowska, U. 
Lampart, A. Janda 
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Cel ogólny:  
Poznawanie środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowań i szacunku dla przyrody 

- Propagowanie książek i materiałów o 
ekologii, głośne czytanie, projekcje filmów 
dla dzieci i młodzieży 
 

dzieci przychodzące do biblioteki cały rok nauczyciel biblioteki 

Zbiórka elektrośmieci i “dobrych monet” w 
ramach projektu “Zbieram to w szkole” 

Wszyscy uczniowie Cały rok D. Solle-Grosfeld (koordynator) we 
współpracy z wychowawcami klas  

Zwiedzamy Łódzkie Parki Uczniowie klas I-III Cały rok A. Pec, M. Słomczewska, J. Wójcik, P. 
Skrzypczak 

Zielona szkoła Uczniowie klas A. Pec, P.Skrzypczak, J. 
Wójcik 

Październik 2022 A. Pec, P. Skrzypczak, J. Wójcik 

Zielona szkoła Uczniowie klas I, A. Szczepańskiej, M. 
Ratajczyk 
klasa III, S. Helwich 

Czerwiec 2023 Szczepańska, Helwich 

Dzień Ziemi – akcja sprząrania świata Uczniowie budynku A i B 22.04.2023 opiekunowie samorzącu uczniowskiego 

Zielona szkoła Uczniowie klas A. Pec, P.Skrzypczak, J. 
Wójcik 

maj/czerwiec 2023 A. Pec, P. Skrzypczak, J. Wójcik 

Zielona Szkołą Uczniowei budynku C Czerwiec 2023 S. Stańczyk 
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Warsztaty ekologiczno-plastyczne w 
ramach współpracy z Domem Dziecka, ul. 
Zbocze 2 

Uczniowie będący wychowawnkami Domu 
Dziecka 

Cały rok  M. Ostrzyżek 

 

 

 

Cel ogólny: 
Wspomaganie wzrastania dzieci w klimacie miłości i szacunku do rodziców - współpraca z rodzicami  

Soboty ze specjalistami i klub rodzica wszyscy zainteresowani cały rok  A. Samosiej, P. Skrzypczak, D. Białecka 

Uroczystości szkolne związane z dniami 
takimi jak: 
-   dzień Babci 

- dzień Dziadka 
- dzień Matki 
- dzień Dziecka 
- dzień Ojca 

cała szkoła cały rok Dyrekcja, wychowawcy 
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Cel ogólny: 
Wielostronne oddziaływania na uczniów poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym 

Zbiórka potrzebnych artykułów dla 
schronisk  

uczniowie budynku A raz na semestr A. Popis, J. Antosik 

Występ Autentycznych Artystów w Teatrze 
Wielkim 

uczniowie należący do grypy 
Autentycznych Artystów oraz społeczność 
szkolna 

Kwiecień 2023 A. Pisula, M. Nowak, A. Zielińska 

33 Międzynarodowy Przegląd Teatrów 
Osób z Niepełnosprawnościami – Teatr 
Muzyczny w Lublinie 

Uczniowie zaangażowani w działani 
Autentycznych Artystów 

maj 2023 M. Pakuła 

Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska – 
odwiedziny w szkole z dwoma spektaklami: 
MISIO TULISIO – Bajka o przyjaźni i 
tolerancji 
WIELKA UCIECZKA – Bajka o zasadach 
bezpieczeństwa 

Uczniowie budynku A i B  
 
 
Styczeń 2023 
 
Czerwiec 2023 

M. Ratajczyk 

Warsztaty poprowadzone przez SOS Wioski 
Dziecięce: 
tolerancja i empatia 
przeciwdziałanie cyberprzemocy 
samoakceptacja 
komunikacja w różnorodności 

 Uczniowie budynku B Cały rok A. Pakuła, A. Jakubowska 

 
Dodatkowo: 
Działania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego realizowane są w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, szczegółowe informacje zawiera harmonogram 
działań Samorządu. Opieka nad Samorządem A. Pec, P. Skrzypczak, D. Dziatlik, J. Wójcik, J. Budzińska-Sułek, Wilińska. 
Wszystkie obszary działań szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego są włączone w działalność Drużyny Harcerskiej Karamba prowadzonej przez Basimę Al-Quadi 
UWAGI:  
Działania w ramach harmonogramu wychowawczo-profilaktycznego będą realizowane w ramach możliwości związanych z obecną sytuacją edukacyjną w szkole. W razie przejścia na 
nauczanie zdalne projekty i działania będą realizowane online, przez dostępne aplikacje i programy. 


