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ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNYCH W ROKU 2021/2022

1. Urząd Miasta Katowice: Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego

2. Komenda Miejska Policji

3. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach

5. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach 

6. Doradca Metodyczny Pedagogów i Psychologów szkolnych wraz z Radą Pedagogów i Psychologów

7. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

8. X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach



ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH MIASTA KATOWICE

W ROKU 2021/2022

1. Dzień Bezpiecznego Internetu 

2. VII Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych 

3. Projekt „Razem Raźniej” - edycja 2021/2022

4. Miejskie Konkursy Profilaktyczne w ramach tzw. programów „Sznupkowych”

5. VII Święto Profilaktyki - Katowice 2022



Dzień Bezpiecznego Internetu
podsumowanie

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn.: „#Nie lajkuj hejtu”
 Celem konkursu było podniesienie bezpieczeństwa w Internecie. Zapobieganie cyberprzestępstwom, w tym przemocy oraz 
mowie nienawiści. Promowanie zachowań chroniących przed zagrożeniami w Internecie, w tym antydyskryminacyjnych
oraz rozwijających umiejętności tolerancji. Zadanie polegało na wykonaniu infografiki lub spotu/animacji informującej
o wybranym zagrożeniu w Internecie, a także prezentacja propozycji zachowań chroniących przed tego rodzaju zagrożeniami.

 I miejsce zajęła Klaudia Młynarczyk, uczennica Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
w Katowicach;

 II miejsce zajęła Wiktoria Kaliwoda, uczennica również Technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych w Katowicach;

 III miejsce zajęła Vanessa Ablamowicz, uczennica Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach.

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

  



Dzień Bezpiecznego Internetu
- zwycięskie prace
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Dzień Bezpiecznego Internetu
podsumowanie działań towarzyszących 

 W bieżącym roku obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach trwały od 4 lutego do 11 marca. 
Temat przewodni tegorocznej edycji projektu DBI brzmiał: „Działajmy razem”, a jego głównym założeniem było  podkreślenie wagi współpracy 
pomiędzy różnymi instytucjami.

 Poradnia przeprowadziła kilka zróżnicowanych działań, aby dotrzeć do jak największej liczby uczniów, rodziców i nauczycieli, 
m.in.:

• Warsztaty z uczniami szkół podstawowych „Bezpieczni w sieci”;

• Konsultacje dla rodziców i nauczycieli;

• Warsztaty online „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świecie nowoczesnych technologii” dla rodziców w dwóch grupach: dzieci przedszkolnych i 
klas I-III oraz rodziców klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych;

• Organizacja  konkursu dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej  pt.: „Internet zdrowo i bezpiecznie” Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 
przez ucznia klas I-III plakatu obrazującego, jak zdrowo i bezpiecznie korzystać z sieci. Plakat mógł być wykonany dowolną techniką plastyczną lub
w programie komputerowym czy graficznym (np. Paint, Canva itp.). Uczniowie klas IV-VIII wykonywali plakat lub grę planszową (karcianą) obrazującą 
zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Do przygotowania plakatu czy gry mogli korzystać z dostępnych programów komputerowych i 
graficznych (np. Paint, Canva itp.). W konkursie wzięło udział  22 uczniów. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane na stronie Poradni.

• Doradcy zawodowi w ramach Forum Wymiany Doświadczeń Miasta Katowice wzięli udział w wywiadach hybrydowych, pod hasłem: „Po sieci śmigam
z głową, by wybierać zawodowo”. Doradcy stworzyli bazę wartościowych materiałów pomocnych w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 Podsumowując w poradnianych inicjatywach wzięło udział około 250 uczniów, z czego 200 osób brało aktywny udział w warsztatach. Z naszych porad
i prelekcji skorzystało 40 rodziców.



VII Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

1. Temat przewodni tegorocznego konkursu: „Uważni i Odważni”.

2. Termin i miejsce: 31 maja 2022 r. w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a
w Katowicach.

3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

 VII Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych „Uważni i Odważni” skupił w tym roku 11 szkół, kilkuset nastolatków i dorosłych, dla których
zdrowie psychiczne jest ważnym tematem. O ważności tematu świadczyła też rekordowa ilość zgłoszonych spotów - 26 produkcji oraz pełna
sala konferencyjna Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

 Dużo wzruszeń, wiele emocji, wspaniałe, ważne głosy młodych ludzi, którzy opowiadali o: uważności na dobrostan, wsparciu rówieśniczym, 
psychologicznej pomocy profesjonalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu, różnorodności i odwadze do troski o siebie!

 Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, dyskusje, ćwiczenia - to dzięki młodzieży to wydarzenie ma niepowtarzalny charakter.

 Zachęcamy do zapoznania się ze spotami. Wyniki dostępne są na stronie przeglądu w opisach filmów:

 https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg

https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg
https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg


VII Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych 
 Miejsce I: Tytuł spotu: WARTO ROZMAWIAĆ
 AUTORZY: Liwia Małko, Alan Symber, Yelizaveta Kasylynchuk 
 SZKOŁA: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

 Miejsce II: Tytuł spotu: NIE LEKCEWAŻ
 AUTORZY: Łukasz Hetman, Bożena Borowska, Malwina Jarosz
 SZKOŁA: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

 Miejsce III: Tytuł spotu: NIE JESTEŚ SAM
 AUTORZY: Remigiusz Cetnar, Julia Kobylec, Zuzanna Bannert
 SZKOŁA: IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka w Katowicach 

 Wyróżnienie: Tytuł spotu: BĄDŹ ODWAŻNY
 AUTORZY: Jacek Leśniowski, Kacper Kinel, Dominik Koim
 SZKOŁA: Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

 Wyróżnienie: Tytuł spotu: PROBLEMOM NIE DAJ SIĘ, PO PROSTU OGRAJ JE 
 AUTORZY: Paweł Kokot, Wiktor Kucharski, Ireneusz Gniełka
 SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach 



Projekt „Razem Raźniej” - edycja 2021/2022

 „Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy.” (Epikur) 
W bieżącym roku odbyła się druga edycja projektu profilaktycznego „Razem Raźniej”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju
uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi
jest inwestycją na przyszłość, to nadrzędna myśl tegorocznego Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice. Celem promocji, 
świadomości i ochrony zdrowia jest nie tylko aktualne wzmocnienie zdrowia i dobrostanu dzieci i młodzieży, ale także dbanie o ich zdrowie i kondycję 
w przyszłości jako osób dorosłych. Wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne 
i społeczne każdego człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie wczesnej młodości jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego
uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w życiu. Miejsca,

w których żyjemy, uczymy się, pracujemy czy odpoczywamy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i doskonaleniu naszego zdrowia psychicznego 
oraz przeciwdziałaniu jego zaburzeniom. Stąd też szkoła stanowi istotne miejsce do promocji zdrowia psychicznego, a świadomość i kompetencje 

rodziców i nauczycieli są kluczowym i nieodzownym czynnikiem wspierającym dobrostan psychiczny młodych ludzi.

Koordynatorami projektu „Razem Raźniej” są pracownicy pionu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 5 w Katowicach, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego
w Katowicach oraz Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.



Projekt „Razem Raźniej” - edycja 2021/2022

 Działania w roku szkolnym 2021/2022 obejmowały dwa moduły: 

1. Akcję informacyjną dotyczącą promocji zdrowia psychicznego:

• Zespół koordynatorów opracował plakatu i ulotkę, zawierających treści wzmacniające kompetencje i podnoszące świadomość. 
Opracowane materiały zostały przekazane do szkół w wersjach wydruków i elektronicznej, celem szerokiego rozpropagowania.

2. Organizację zajęć z uczniami i nauczycielami mające na celu wspieranie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. 

• Przez jednego z koordynatorów opracowany został scenariusz zajęć/warsztatów „Uważni i odważni” mający na celu: 
promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej, normalizowanie troski o własne zdrowie 
psychiczne, rozwijanie kompetencji w zakresie poszukiwania wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego. Zajęcia realizowane 
były przez koordynatorów projektu w wyznaczonych terminach na terenie Pałacu Młodzieży, dla grup ok. 30-32 osób.

Zostało zrealizowanych:

• 15 warsztatów grupowych dla uczniów z 9 szkół podstawowych (w sumie w warsztatach wzięło udział 403 uczniów)

• 1 warsztat wraz ze szkoleniem z zakresu Interwencji Kryzysowej dla 18 nauczycieli.



Projekt „Razem Raźniej”
- edycja 2021/2022



Wyniki Miejskich Konkursów Profilaktycznych
organizowanych w ramach programów profilaktycznych

„Bezpieczne Dziecko  - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek”
oraz „Bezpieczna Młodzież”

 
Szkoły Podstawowe klasy I-II

„Moje sposoby dbania o zdrowie psychiczne” - praca plastyczna
 Laureaci:

 I miejsce - Artur Gajda Zespół dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

 II miejsce - Alicja Kopiec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

 III miejsce - Remigiusz Wróblewski Szkoła Podstawowa nr 56

 Wyróżnienie - Dominika Wawrzyniak Szkoła Podstawowa nr 58

 Wyróżnienie - Lena Saternus Szkoła Podstawowa nr 53

 Wyróżnienie - Zofia Sławińska Szkoła Podstawowa nr 15



 
Szkoły Podstawowe klasy III-IV

„Jak żyć, aby szczęśliwym i radosnym być?” - collage
 Laureaci:

 I miejsce - Martyna Pytel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

 II miejsce - Aleksandra Brom Szkoła Podstawowa nr 58

 III miejsce - Bartosz Misterski Szkoła Podstawowa nr 22

 Wyróżnienie - Kuba Banasiewicz Szkoła Podstawowa nr 2

 Wyróżnienie - Kinga Tomanik Szkoła Podstawowa nr 53

 Wyróżnienie - Jakub Pytel Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

Wyniki Miejskich Konkursów Profilaktycznych
organizowanych w ramach programów profilaktycznych

„Bezpieczne Dziecko  - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek”
oraz „Bezpieczna Młodzież”



 
Szkoły Podstawowe Klasy V-VI

„Myślę pozytywnie” - gra planszowa 
 Laureaci:

 I miejsce - Sara Musik Szkoła Podstawowa nr 1

 II miejsce - Izabela Pańczuk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

 III miejsce - Natalia Wilk, Antonina Nizioł Szkoła Podstawowa nr 28

 Wyróżnienie - Krystian Mrukwa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

 Wyróżnienie - Mateusz Radziejewski Szkoła Podstawowa nr 28

 Wyróżnienie - Aleksandra Augustyn Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

Wyniki Miejskich Konkursów Profilaktycznych
organizowanych w ramach programów profilaktycznych

„Bezpieczne Dziecko  - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek”
oraz „Bezpieczna Młodzież”



 
Szkoły Podstawowe Klasy VII-VIII

„Dekalog pozytywnego nastolatka” - afisz
 Laureaci:

 I miejsce - Antonina Kunysz Szkoła Podstawowa nr 33

 II miejsce - Julia Koszucka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

 III miejsce - Maja Biernacka Szkoła Podstawowa nr 33

 Wyróżnienie - Kinga Dąbrowska Szkoła Podstawowa nr 33

 Wyróżnienie - Małgorzata Kycler Szkoła Podstawowa nr 33

 Wyróżnienie - Jakub Wojtysiak Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Wyniki Miejskich Konkursów Profilaktycznych
organizowanych w ramach programów profilaktycznych

„Bezpieczne Dziecko  - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek”
oraz „Bezpieczna Młodzież”



 
Szkoły ponadpodstawowe

„Uważny - Odważny” - Infografika

 

Laureaci:

 Wyróżnienie - Oliwia Myczkowska III Liceum Ogólnokształcące

 Wyróżnienie - Emilia Siedlaczek VI Liceum Ogólnokształcące

Wyniki Miejskich Konkursów Profilaktycznych
organizowanych w ramach programów profilaktycznych

„Bezpieczne Dziecko  - Przyjaciel Sznupka”/„Bezpieczny Nastolatek”
oraz „Bezpieczna Młodzież”



VII Święto Profilaktyki  - Katowice 2022

1. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu: „Uważni i Odważni”.

„VII Święto Profilaktyki - Katowice 2022” planowane na czerwiec 2022 r. w sali teatralnej Pałacu 
Młodzieży w Katowicach lub w przestrzeni miejskiej w formie imprezy stacjonarnej ze względów 
organizacyjnych nie doszło do skutku.

Organizatorzy projektu przygotowali podsumowanie przeprowadzonych działań profilaktycznych
w postaci niniejszej prezentacji, która została przekazana do placówek oświatowych miasta Katowice
oraz umieszczona na stronach internetowych organizatorów w II połowie czerwca 2022 r.

Tradycyjnie „Święto Profilaktyki” stanowiło podsumowanie najważniejszych programów i projektów 
profilaktycznych skierowanych do młodzieży, realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach.



Bardzo dziękujemy wszystkim za udział, 
zaangażowanie i kreatywność
w działaniach profilaktycznych

i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym

PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ MIASTA KATOWICE
- ROK SZKOLNY 2021/2022
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