
 

Plan działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez 

pracowników Ośrodka w roku szkolnym 2022/2023 

 

Rodzaj działania 

 

        Termin                   

       realizacji 

 

        Osoba 

odpowiedzialna 

Apel poświęcony  przypomnieniu 

praw i obowiązków 

wychowanków grup 

wychowawczych,  zasadom 

bezpiecznego zachowania               

oraz procedur związanych                   

ze stanem pandemii.   

Wybory do Samorządów 

Uczniowskich oraz 

Wychowanków 

„Bezpieczna droga do szkoły” – 

spotkania  funkcjonariuszy  

K.M. Policji w Przemyślu 

z wychowankami przedszkola 

oraz uczniami Szkoły 

Podstawowej. 

Organizacja  akcji „Sprzątanie 

Świata” na terenie Ośrodka 

Warsztaty integracyjne dla 

zespołów  klasowych: 

kl. VII i VIII Szk. Podstawowej, 

kl. I a i II a technikum,  

kl. I Szk. Branżowej 

                                                                    

„Hejt w sieci ” - spotkanie  

funkcjonariuszy  Komendy 

Miejskiej Policji w Przemyślu  

 

wrzesień 2022 r. 

 

 

 

wrzesień 2022 r. 

 

 

wrzesień 2022 r. 

 

 

wrzesień 2022 r. 

 

wrzesień 2022 r. 

 

 

 

 

II semestr 

 

 

Pani wicedyrektor 

mgr Elżbieta 

Stadnik 

 

opiekunowie 

Samorządów     

Uczniowskich 

 i Wychowanków 

 

mgr Natalia Tymec 

 

 

mgr E. Kikiela  

                                               

mgr J. Tymczyszyn 

psycholog                         

mgr N. Tymec                    

     

 

pedagog                         

mgr J. Tymczyszyn 

psycholog                         

mgr N. Tymec 



z wychowankami Ośrodka 

 

Święto  Dyni – „Strachy  

na Lachy”.                                                                       

Rozgrywki „Rummikub” 

                                                                      

„Familiada” – zdrowy tryb życia, 

a uzależnienia. 

 

  

 

Konkurs kulinarny – „Najlepszy 

pieróg” 

 

 „Walentynkowy wieczór poezji 

miłosnej” 

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu”  

 

 

„Mówimy - Nie śmieciowemu 

jedzeniu!” 

 

 

 

Konkurs wiedzy o SOSW nr 2 

 

 

Konkurs na ozdobę Wielkanocną 

 

 

„Niewidzialny wpływ: 

manipulacje w reklamie, mediach 

i grupie rówieśniczej” -  

apel dla starszych uczniów.  

 

 

 

Multimedialny Quiz Kahoot 

 

październik 2022 r. 

                                       

I i II sem.                                         

             

   II semestr 2022r. 

 

    

                                                   

I semestr 

                                       

luty 2023 r. 

 

luty 2023 r. 

                                                                                                                                                                              

II semestr  

   

         

 II semestr 

                                                         

marzec 2022 r.                                     

      

                                  

II semestr  

   

 

 

II  semestr 

  

mgr Aleksandra 

Gajda                          

mgr M. Witko                                        

mgr K. Sujkowski 

                                    

pedagog                         

mgr J. Tymczyszyn 

psycholog                         

mgr N. Tymec 

mgr A. Wiatrowska 

                                          

mgr L. Czaja 

mgr B. Jasińska 

                                         

mgr M. Foryt    

pedagog                         

mgr J. Tymczyszyn 

psycholog                         

mgr N.Tymec 

                             

mgr A. Gajda                                                    

mgr M. Witko                  

mgr B. 

Delendowska     

                                                                                                                                                    

pedagog                         

mgr J. Tymczyszyn 

psycholog                         

mgr N. Tymec                  

 

mgr A. Wiatrowska 



dotyczący wiedzy 

gastronomicznej 

 

 

„Warto się uczyć” – spotkanie z 

osobą niesłyszącą, która odniosła 

sukces życiowy.      

 

 

 Konkurs „Migania Hymnu”     

 

 

„Międzynarodowy Dzień 

Celiakii”                                                                      

 

 

II  semestr 

 

maj 2023 r. 

 

maj 2023 r. 

 

                                        

mgr M. Witko                                        

mgr K. Sujkowski 

mgr L.Czaja            

mgr B. 

Delendowska    

pedagog                         

mgr J. Tymczyszyn 

mgr A. Kulesza 

 

 

Prowadzone będą również popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania: 

teatralne, taneczne, sportowe,  kulinarne, informatyczne, rozwijające sprawność 

językową. 

 

Przeprowadzenie wszystkich działań będzie zależało od rozwoju sytuacji 

związanej ze stanem pandemii. 

 


