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Podstawa prawna  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.) 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 

526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215. 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)  

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz.852 ze zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249 ze zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356). 

9. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r.poz.487 ze 

zm.) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020r.,  poz.1309) 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w ZSP nr 1 w Rędzinach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 



współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności 

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny 

rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z 

zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów 

nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów 

kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z 

uwzględnieniem: wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2020/2021, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i 

ceremoniału szkoły. Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:  

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,  

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

Wychowanie to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) a  „nauczyciel w swoich 

działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia” (art. 5 Ustawy Prawo oświatowe). 

 



Definicje te stanowią fundament dla całej działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły. Usytuowanie ucznia w centrum, traktowanie go jako integralną 

całość oraz dążenie, by oddziaływania wychowawcze miały charakter integralny, docierały do wszystkich stron osobowych, by rozwijały w wychowankach 

zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dawały pełną wizję świata i osoby ludzkiej  stanowią więc fundament do sformułowania głównych działań 

wychowawczo-profilaktycznych. Ważne jest, by uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną 

pracę i uczciwość. Dążyli drogą, ukierunkowaną na poszukiwanie wartości, nie ma bowiem wychowania bez wartości. 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:  

 wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie od-

porności i konstruktywnej zaradności);  

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  

 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

 

Działania profilaktyczne Programu Wychowawczo –Profilaktycznego zostały opracowane na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w 

szkole, z użyciem narzędzi takich jak ankieta, rozmowy indywidualne, wywiady, obserwacje, analizy osiągnięć szkolnych, analizy dokumentacji szkolnej 

dotyczącej interwencji wychowawczych. Na podstawie wyników ankiet, rozmów, obserwacji i sondaży prowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

zespół wychowawczy stwierdził, że uczniowie znają obowiązujące normy zachowania w naszej szkole, ale nadal zdarzają się incydenty agresji, przemocy 

oraz cyberprzemocy. Na podstawie analizy uwag w dzienniku elektronicznym oraz rozmów z dziećmi stwierdza się, że występują nadal formy agresji słownej 

i fizycznej oraz sprawianie przykrości za pomocą Internetu bądź telefonów komórkowych. Większość uczniów wie, jak należy sobie radzić z nieprzyjemnymi 

emocjami, ale w sytuacji konfliktów niektórzy uczniowie nadal wybierają zachowania agresywne. Większość świadków przemocy poprawnie reaguje na akty 

przemocy, ale nadal należy doskonalić tę umiejętność. Wśród uczniów obserwuje się coraz większą fascynację grami komputerowymi i kontaktami na forach 

społecznościowych, kosztem autentycznych kontaktów rówieśniczych.  

 

 

 

Misja szkoły  

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, 

zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w 

społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu 



szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie 

postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Sylwetka absolwenta 

 

 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:  

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,  

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,  

 szanuje siebie i innych,  

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny,  

 jest kreatywny,  

 jest odważny,  

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia,  

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,  

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły). 

 

 

 

 

Cele ogólne 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego 

rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 



1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności; ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta; 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w 

życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; 

3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i 

promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych; 

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami; 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów; 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów; 

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 



1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach; 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji; 

4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych 

6. objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

7.  doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych 

odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych; 

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych; 



3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

4. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych, 

5. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowe 

6. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

 

Cele profilaktyki szkolnej: 

1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej oraz domowej. 

2. Cała społeczność szkolna posiada podstawową wiedzę na temat agresji i przemocy ich przyczyn i skutków, wie jak radzić sobie z nieprzyjemnymi 

uczuciami. 

3. Świadkowie przemocy poprawnie reagują na akty przemocy. 

4. Uczniowie i rodzice znają konsekwencje prawne stosowania agresji i przemocy, wiedzą, gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy rówieśniczej i 

domowej 

5.  Zapobieganie Cyberprzemocy i e-uzależnieniom (od gier komputerowych, portali społecznościowych i Internetu). 

6.  Profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

7. Profilaktyka depresji i innych zaburzeń psychicznych. 

 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,  

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; dba o 

prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 



 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowaczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,  

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,  

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym 

 opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i 

potrzeby uczniów, 



 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, z dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i 

osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 

zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, z zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, z współpracuje z rodzicami 

uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

Rodzice: 



 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, z uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, z uczestniczą w 

wywiadówkach organizowanych przez szkołę, z zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, z rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne. 

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZO – PROFILKATYCZNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I ETAP EDUKACYJNY KLASY I - III 

SFERA INTELEKTUALNA 

Obszar: Wszechstronny rozwój ucznia 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

1 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Regulaminami i szkolnymi 

procedurami bezpieczeństwa, procedurami dotyczącymi covid 19 oraz 

konsekwentne ich przestrzeganie  

Wrzesień 

2020 

 

 

Wychowawcy   

 

 

Pedagog  



Spotkania z przedstawicielami Sanepidu  

Angażowanie uczniów klas II i III w adaptację dzieci z klas I do 

warunków szkolnych  

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Psia Duszka  

 

Podejmowanie działań w świetlicy szkolnej dotyczących tematyki 

szacunku do drugiego człowieka, empatii, tolerancji, radzenia sobie z 

emocjami, sytuacjami konfliktowymi, złością – pogadanki, rozmowy, 

gazetki  

 

Stała obserwacja uczniów i korygowanie nieodpowiedzialnych 

zachowań – indywidualne rozmowy, pogadanki w klasach, konsultacje 

z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami   

 

Wrzesień – 

październik  

 

Wrzesień  

 

 

Styczeń  

 

Cały   rok 

szkolny 

 

 

 

 

Cały   rok 

szkolny 

 

 

 

Pedagog 

 Wychowawcy klas 

 

Pedagog 

 

Wychowawcy świetlicy 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog,  

psycholog  

 

2. 

 

Tworzenie warunków rozwoju, 

indywidualnych 
zainteresowań uczniów. 

- indywidualizacja pracy z uczniem uzdolnionym poprzez: 
rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i 
samokształcenia; 
zaangażowania w zdobywanie wiedzy; 

 rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość; 

 poznanie różnych technik uczenia się 

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach   
- prowadzenie zajęć dodatkowych tj. koło plastyczno – artystyczne, 
zajęcia umuzykalniające 
 
 
Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, zainteresowania i zdolności 

uczniów.  

Rozpoznawanie predyspozycji uczniów, współpraca z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi.  

  

 Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym przygotowanie 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

 

 



go do konkursów, olimpiad. Organizacja i uczestnictwo w różnego 

rodzaju konkursach.  

  

Udział w programie „Bystrzak”.  

 Prowadzenie przez klasy kalendarza sprawdzianów.  

 Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji - tworzenie projektów. 

Organizacja wyjść do instytucji kulturalno – edukacyjnych w tym online.  

 Prowadzenie zajęć wymagających samodzielności, kreatywności i 

innowacyjności m.in. poprzez realizowanie projektów edukacyjnych   

  

Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu uczniów do nauki, 

rozwijanie umiejętności uczenia się, radzenia sobie z sukcesami 

własnymi i innych oraz  porażką.   

  

Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka, indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych.  

  

Realizacja programów, projektów i innowacji edukacyjnych 

opracowanych przez nauczycieli  

  

Zapoznawanie  uczniów  z  różnymi zawodami 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 



 

 

cały rok 

szkolny 

 

3. 

Pomoc rodzicom, nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych.  

 

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.  

  

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami (dostosowanie do 

warunków  

COVID- 19)  

  

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.  

 Konsultacje dla rodziców.  

 odejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności 

lub eliminowania zagrożeń, rozwiązywanie sporów  

  

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i regulaminami, programami w 

tym procedurami dotyczącymi COVID-19  

  

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną, zamieszczenie w holu szkoły „Ważnych telefonów”  

  

Realizacja programów, projektów i innowacji pedagogicznych o 

charakterze wychowawczym.  

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

Wychowawcy, pedagog,   

  

  

Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog  

 Wychowawcy, 

nauczyciele  

pedagog, psycholog  

  

 Wychowawcy  

  

 Wychowawcy 

 

 

Psycholog, pedagog  

  

  

 Wychowawcy 

  

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog  

 



  

Podnoszenie kompetencji wychowawczych  nauczycieli poprzez udział 
w szkoleniach, kursach itp. 
 
 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

4. 

Praca z uczniem mającym trudności w 

nauce. 

 

 

 

 

Eliminowanie  napięć  psychicznych 

spowodowanych niepowodzeniami 

szkolnymi oraz trudnościami w nauce. 

- prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, 

logopedycznych; 

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

- dostosowanie form i metod pracy do specyficznych trudności dziecka; 

- współpraca z pedagogiem szkolnym; 

 

Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

  

Indywidualne rozmowy z pedagogiem i psychologiem  

  

Współpraca z PPP  

  

Udzielanie uczniom pomocy w bieżącej pracy  

  

Motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego, zauważanie 

starań i  

wkładu pracy ucznia  

  

Wskazywanie dzieciom i rodzicom efektywnych sposobów uczenia się, 

kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesami  

własnymi i innych oraz z niepowodzeniami  

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

  

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

nauczyciele 

 

 

pedagog 

 

 

Dyrekcja, wychowawcy, 

pedagog, psycholog  

  

Pedagog, psycholog  

  

  

Pedagog, psycholog  

  

Dyrekcja, wychowawcy,  

nauczyciele, specjaliści  

  

Nauczyciele  

  

  

Nauczyciele  

  



  

Stosowanie metod aktywizujących, metod  

TIK w czasie zajęć z uczniami , również w czasie  kształcenia drogą 

online  

  

Stosowanie technik relaksacyjnych podczas zajęć  

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

  

  

Nauczyciele, pedagog, 

psycholog  

  

 

 

5. 

 
Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 

- zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach 
Dziecka; 
- poznanie obowiązków ucznia; 
- uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego 
człowieka; 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

pedagog 

 

SFERA EMOCJONALNA 

Obszar: Rozwój emocjonalny ucznia 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

1. 

 

Eliminowanie napięć psychicznych 
spowodowanych 
niepowodzeniami szkolnymi oraz 
trudnościami w kontaktach z 
rówieśnikami. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- zapoznanie się z technikami wspomagającymi koncentrację uwagi, 

rozładowywania stresu; 

- spotkania z pedagogiem; 

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

- przedstawienia profilaktyczne; 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

2. 

Przeciwdziałanie agresji i  
przemocy. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 
- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania  niepożądanych 
zachowań; 
- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 



- przedstawienia profilaktyczne; 
 

3. 

Zachęcanie uczniów w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

do większej aktywności i 

samodzielności. 

- pogadanki dotyczące samodzielności w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych oraz pracy na lekcji; - zwiększenie aktywizacji uczniów poprzez 

dobranie odpowiednich metod pracy przez n-li;           - zwiększenie liczby zajęć i 

zabaw organizowanych na świeżym powietrzu;                                                                                                            

- samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej, gdzie uczniowie poznają jej zasoby 

i są zachęcani do czytelnictwa; 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele przedszkola i 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

 

SFERA SPOŁECZNA I DUCHOWA 

Obszar: Rozwój społeczny  i duchowy ucznia 

a) funkcjonowanie w klasie, szkole  

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

 

1. 

Kształtowanie umiejętności 

współdziałania i przestrzegania 

norm współżycia w zespole 

klasowym. 

- wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminów szkolnych, zasad 

kulturalnego zachowania na lekcji; 

- opracowanie reguł współpracy w czasie lekcji oraz konsekwencji ich 

nieprzestrzegania; 

wg potrzeb 

 

wg 

harmonogramu 

nauczyciele 

 

2. 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania 

relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, 

zgodnej współpracy z innymi, 

z zachowaniem obowiązujących 

norm i reguł kultury osobistej 

- wskazanie na lekcjach wychowawczych takich wartości jak przyjaźń, 

koleżeństwo, szacunek dla drugiego człowieka; 
 - udział uczniów w zabawach integrujących grupę lub zespół 
klasowy; 
- udział w uroczystościach klasowych i szkolnych; 

cały rok 

szkolny 

 

 

wg potrzeb 

nauczyciele 

 

 

pedagog 

3. 

Przygotowanie do sprawiedliwego 

i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi. 

- rozmowy na lekcjach wychowawczych; 

- pogadanki z pedagogiem; 

- pogadanki z psychologiem; 

- przedstawienia terapeutyczne; 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

 

pedagog 



 

4. 

Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na 

celu pomoc słabszym 

i potrzebującym, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

i sporów. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- rozmowy na lekcjach wychowawczych; 

- pogadanki z pedagogiem; 

- pogadanki z psychologiem; 

- przedstawienia terapeutyczne; 

wg potrzeb wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

 

5.  

Doskonalenie umiejętności 

stosowania norm społecznych oraz 

nawiązywania prawidłowych 

relacji w oparciu o wartości. 

Organizowanie wyborów do  

Samorządów Klasowych i Samorządu  

Uczniowskiego  

 

Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie uczniów do działalności na 

rzecz klasy i szkoły  

Zajęcia na temat szacunku do innych:  

 

„Mamy kłopoty, mamy problemy lecz  

jeden drugiemu tu pomożemy”  

  

Co znaczy być empatycznym? 

  

Prowadzenie zajęć wymagających wzajemnej współpracy rozwijających 

empatię do innych  

  

Bieżące pogadanki na temat zabaw bez agresji „Nie rób drugiemu co tobie 

niemiłe”  

  

Pogadanki o kulturze i szacunku w  

świetlicy szkolnej  „Grunt to dobre wychowanie”  

  

Kultura osobista, kultura słowa- pogadanki  

  

Dokonywanie samooceny zachowania  

  

Współpraca z rodzicami w zakresie niwelowania przejawów agresji i 

przemocy – rozmowy indywidualne, 

 

  

 Wrzesień  

 

 

wg potrzeb 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

Opiekunowie SU, 
wychowawcy  

  

  

  

Wychowawcy  

 

Wychowawcy  

  

wychowawcy  

  

  

Wychowawcy   

  

  

Nauczyciele  

  

  

 

Wychowawcy,  

 

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej 

  

  

Wychowawcy  

  

Wychowawcy, pedagog,  

psycholog, Dyrektor  



Współpraca z Sądem dla Nieletnich i kuratorami  

  

Prowadzenie Procedury Niebieskiej  

Karty – współpraca z MOPS i OIK  

  

Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne – zgodnie z możliwościami i 

procedurami dotyczącymi pandemii COVID- 19, zwracanie uwagi na 

zachowanie zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania się  

  

Zawieranie kontraktów klasowych i eksponowanie ich w klasie.  

  

Pogadanki na temat poszanowania osób i ich  własności  

  

Troska o kulturalne relacje koleżeńskie pozbawione wulgaryzmów i 

obrażania innych  

  

Mamy prawa, mamy obowiązki  

….pogadanki  

 

Wychowawcy, pedagog,  

psycholog, Dyrektor 

 

Wychowawcy, pedagog,  

psycholog, Dyrektor 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy,  

 

Wychowawcy, pedagog  

 

b) funkcjonowanie w społeczeństwie 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

1. 
Kształtowanie samorządności i 

demokracji. 

- wybory do samorządu klasowego 

 

IX 2017 wychowawcy 

 

2. 

Zapoznanie z podstawowymi 

prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej 

społeczności, rodziny i kraju. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami: regulaminem uczniowskim, 

biblioteki, sali gimnastycznej; 

 

cały rok 

szkolny 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog 

3. 

Dokumentowanie pracy szkoły - przygotowywanie dekoracji okolicznościowych w klasie i w szkole. 

-prowadzenie kroniki szkoły. 

- prowadzenie strony internetowej szkoły. 

wg potrzeb nauczyciele 

4. 

Propagowanie pozytywnych 

wzorów społecznych 

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie - wyeksponowanie w  

klasach tabeli zachowania  

 „Szkolna kasa oszczędności – czyli jak 

Co to znaczy prawo? Co to znaczy mieć prawa?”  

cały rok  

 

cały rok  

 

Nauczyciele  

 

 

Opiekunki koła 



  

„Potrafię sobie radzić w sytuacji sporu i konfliktu”  

 Eksponowanie w klasach nazwisk uczniów zawsze przygotowanych do 

zajęć  

 Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec roku szkolnego  

Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym  

Organizowanie spotkań z ludźmi reprezentującymi ważne dla  

społeczeństwa wartości  

 Omawianie  cech  bohaterów  na  

podstawie lektur  

 Zapoznawanie uczniów z postaciami, będącymi wzorcami moralnymi 

cały rok  

 

cały rok  

 

cały rok  

 

 

cały rok  

 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

  

Pedagog, psycholog  

  

  

Wychowawcy, dyrekcja  

 

Nauczyciele  

  

Wychowawcy, dyrekcja, 

Samorząd Uczniowski,  

nauczyciele  

 

 

 

Kształtowanie postaw 

obywatelsko- patriotycznych. 

Przybliżenie historii naszego regionu  

  

Organizowanie imprez i uroczystości o rocznicowych o charakterze 

patriotycznym m.in. :  

-złożenie kwiatów pod pomnikiem zamordowanych rocznicy wybuchu II 

wojny światowej  

udział w uroczystościach związane ze Świętem Zmarłych  

udział uczniów w uroczystościach związanych z majowymi świętami  

- zorganizowanie imprezy  

Znaczenie symboli narodowych – szacunek dla tradycji, kształtowanie 

postaw patriotycznych  

 Szanujemy szkolne symbole  

 Udział w akcji Narodowe Czytanie  

 

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych na podstawie utworów 

literackich i wydarzeń historycznych  

Cały rok  

 

Cały rok  

 

 

IX 2020  

 

XI 2020 

 

VI 2021 

Cały rok  

 

wychowawcy  

  

Wychowawcy, 

nauczyciele  

  

Wychowawcy, 

nauczyciele  

  

 

Dyrekcja 

 Wychowawcy, 

nauczyciele  

świetlicy, biblioteki 

szkolnej  

  

 

  

 



  

 

 

c) zachęcanie do wolontariatu  

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny  

1. 

Wyzwalanie chęci do działania 

na rzecz innych osób w celu 

poprawy 

ich sytuacji – wolontariat. 

 

- udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie gminy; 

- uczestnictwo w akcji „Góra Grosza” - zbiórka pieniędzy przez poszczególne klasy; 

 

wg terminarza 

organizatora 

  

XI – XII 2020 

r 

dyrektor 

 

opiekun SU 

 

dyrektor 

 

 d) wychowanie patriotyczne i obywatelskie  

 Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny  

1. Kształtowanie 

gotowości 

do uczestnictwa 

w kulturze, 

poszanowania 

tradycji i kultury 

własnego narodu.   

- udział w apelach z okazji rocznic i uroczystości narodowych tj. Święto 

Niepodległości, Konstytucji 3 Maja; 

- poznanie symboli narodowych i europejskich oraz ich znaczenia; 

 

wg 

harmonogramu 

 

 

 

nauczyciele 

historii, j. 

polskiego, 

muzyki 

 

 

 

 

 

 

2. 

               

 

 

 

                   

Kształtowanie umiejętności 

właściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecznych, 

dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

- udział w apelach z okazji świąt narodowych, uroczystości 

szkolnych tj. Jasełka, Dzień Komisji Edukacji Narodowej; 

- przygotowanie do konkursów recytatorskich; 

 

wg 

harmonogramu 

nauczyciele 

historii, j. 

polskiego, 

muzyki 

 

Kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez kontakt z 

dziełami literackimi i wytworami 

kultury, zapoznanie z wybranymi 

dziełami architektury i sztuk 

plastycznych należących do 

polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie 

potrzeby kontaktu z liter. i sztuką. 

             - wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, muzeów; 

             - prowadzenie koła plastyczno – artystycznego; 

- zajęcia umuzykalniające; 

             - prowadzenie koła czytelniczego; 

 

 

wg potrzeb nauczyciele 

wychowawcy 

 



3. 

Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia. 

- udział i organizacja imprez szkolnych tj. Pasowanie 

na pierwszoklasistę, Jasełka, Święto Ziemi, Pasowanie na 

czytelnika; 

- uczestnictwo w imprezach szkolnych, wyjazdach oraz 

wycieczkach szkolnych; 

- udział w konkursach gminnych; 

wg 

harmonogramu 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

4. 

Kształtowanie postaw wyrażających 

szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną. 

- udział w apelach z okazji świąt narodowych, m.in. Święta 

Niepodległości, Konstytucji 3 Maja; 

- znajomość symboliki narodowej – hymn, godło, flaga; 

- znajomość historii i symboliki szkolnej – patron, sztandar 

szkoły; 

- pogadanki o patronie szkoły na godzinach wychowawczych; 

wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

e) życie w rodzinie   

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny   

1. 

Ukazywanie wartości rodzinnych - pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- przedstawienia profilaktyczne; 

 

cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy   

 

 

2. 

Pomoc rodzicom, nauczycielom w 
rozwiązywaniu problemów  
wychowawczych. 

- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią; 
- rozpoznanie środowiska wychowawczego poprzez wywiady 
i indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem; 
- rozmowy z pedagogiem; 

- spotkania ze specjalistami; 

-  zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i 

regulaminami, programami; 

cały rok 

szkolny 

dyrektor 

wychowawcy 

pedagog 

 

  

3. 

Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych we własnej 

rodzinie. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- współpraca z rodzicami; 

- spotkania ze specjalistami; 

cały rok 

szkolny 

 

 

pedagog 

nauczyciele 

dyrektor 

  

  

 

 

 

 

 

  



SFERA FIZYCZNA 

 Obszar: Zdrowie – edukacja zdrowotna. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych   

 Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny   

 

1. 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, 

kształtowanie umiejętności 

kreowania środowiska 

sprzyjającego zdrowemu stylowi 

życia. 

- realizacja szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; 

- rozmowy z rodzicami na zebraniach - pogadanki z uczniami na godzinach 

wychowawczych nt. zdrowego stylu życia; 

- udział w konkursach promujących zdrowy styl życia; 

- przedstawienia profilaktyczne; 

Pogadanki na temat higieny jamy ustnej, higieny osobistej, mycia i dezynfekcji 

rąk, bezpiecznego użytkowania maseczek w związku z pandemią COVID-19.   

Zapoznanie i wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, zapoznanie 

uczniów z zasadami reżimu sanitarnego  

Pogadanki na temat schludnego wyglądu  

„Dress code w szkole”.  

  

Zajęcia na temat higieny osobistej w wieku dojrzewania, dbania o czystość i 

schludny wygląd  

  

Edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z multimediów oraz prawidłowej 

postawy podczas pracy przy komputerze i zdalnej (kształcenie na odległość).  

  

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

nauczyciel w – f 

wychowawcy 

pedagog 

dyrektor 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy , 

pedagog 

  

 

2. 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, 

higieny osobistej i aktywności 

fizycznej. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- pogadanki z higienistką szkolną; 

- rozmowy z pedagogiem; 

- spotkania ze specjalistami; 

Pogadanki na temat higieny jamy ustnej, higieny osobistej, mycia i dezynfekcji 

rąk, bezpiecznego użytkowania maseczek w związku z pandemią COVID-19.   

  

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

nauczyciel w – f 

wychowawcy 

pedagog 

dyrektor 

  



Edukacja dotycząca prawidłowej postawy ciała podczas pracy z komputerem i 

podczas lekcji oraz nauki online  

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

3. 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody 

w swoim środowisku. 

- organizacja i udział w konkursach ekologicznych; 

- obchody Dnia Ziemi; 

- udział w akcji Sprzątanie Świata; 

- zbiórka makulatury; 

- dbałość o tereny zielone w najbliższym otoczeniu; 

wg 

harmonogramu 

wychowawcy 

 

  

  

 

 

 

 

4. 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w 

sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz 

sytuacjach nadzwyczajnych. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- zapoznanie uczniów z podmiotami i instytucjami udzielającymi pomocy 

(adresy, nr telefonów np. 999, 112 itp.); 

- spotkania z przedstawicielami służb ratunkowych, policji, straży pożarnej; 

- projekcje filmów edukacyjnych; 

- przestrzeganie regulaminów szkolnych tj.: regulamin uczniowski, biblioteki, 

sali gimnastycznej, BHP; 

cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

5. 

Kształtowanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią. 

- dyżury nauczycieli podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych, opieka podczas 

wyjść i wycieczek szkolnych; 

- organizacja konkursów poruszających temat bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią; 

cały rok 

szkolny 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog 

 

6. 

Przygotowanie do bezpiecznego 

korzystania ze środków lokomocji, 

właściwego zachowania podczas 

wyjazdów, wycieczek szkolnych. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- zapoznanie się z regulaminem wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

- spotkania z przedstawicielami służb ratunkowych, policji, straży pożarnej; 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

 

7. 

Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, 

korzystania z technologii 

informacyjno – komunikacyjnych, 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

- spotkania ze specjalistami m.in. z przedstawicielami policji, terapeutami, 

trenerami; 

cały rok 

szkolny 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

 

  

 

 

 

Kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

- spotkania ze specjalistami m.in. z przedstawicielami policji, terapeutami, 

cały rok 

szkolny 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

 



8. oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości 

kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, internetu 

i multimediów. 

trenerami; 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV – VIII 

SFERA INTELEKTUALNA 

 Obszar: Wszechstronny rozwój ucznia 

 Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

 

 

 

 

 

1. 

Praca z uczniem 

zdolnym. 

Umiejętność wykorzystania własnego potencjału poprzez: 

- rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu 

kształcenia i samokształcenia; 

- zaangażowania w zdobywanie wiedzy i samodzielne rozwijanie umiejętności; 

- rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i 

wytrwałość; 

- poznanie różnych technik uczenia się; 

-  rozwijanie zdolności twórczego myślenia; 

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

-  prowadzenie zajęć dodatkowych; 

konkursach.  

Prowadzenie przez klasy kalendarza sprawdzianów.  

  

Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji - wykonywanie projektów.  

 

Wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych technologii TIK, pogadanki nt. mądrego wyboru 

aplikacji i programów komputerowych, rozważnego korzystania z zasobów Internetu oraz z zagrożeń  

związanych z cyberprzemocą   

  

Organizacja wyjść do instytucji kulturalno – edukacyjnych w tym w formie online.  

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

 

pedagog 



  

Prowadzenie zajęć wymagających kreatywności , samodzielności innowacyjności i twórczego 

działania  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniówm.in. 

poprzez realizowanie projektów edukacyjnych  

  

Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu uczniów do nauki rozwijanie umiejętności uczenia 

się, radzenia sobie z sukcesem i porażką,  

 

Realizacja zadań wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

 

Praca z uczniem 

mającym trudności w 

nauce. 

- prowadzenie zajęć wyrównawczych i korekcyjnych; 

- dostosowanie form i metod pracy do specyficznych trudności dziecka; 

- współpraca z pedagogiem szkolnym; 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

 

pedagog 

 

 

 

 

2 

Tworzenie warunków 

rozwoju. 

- integracja klasowa poprzez kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od 

poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w 

celu zapobiegania dyskryminacji; 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów; 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów; 

- pogadanki z psychologiem; 

Wskazywanie dzieciom i rodzicom efektywnych sposobów uczenia się,  

radzenia sobie ze  stresem 

Stosowanie metod aktywizujących w tym z wykorzystaniem TIK w czasie zajęć z uczniami.  

 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

pedagog 

 

SFERA EMOCJONALNA 

Rozwój emocjonalny ucznia 

 

 

 

1. 

Rozwój osobowości 
ucznia. 

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu 
rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów 
- zapoznanie się z technikami wspomagającymi koncentrację uwagi, rozładowywania stresu 

- spotkania z pedagogiem 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych 

- przedstawienia profilaktyczne 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

  Stymulowanie - kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania cały rok wychowawcy 



 

 

2. 

rozwoju 
samoakceptacji i 
samokontroli. 

własnego wizerunku poprzez: 
 pogadanki na lekcjach wychowawczych; 
 spotkania z pedagogiem; 
 spotkania z psychologiem; 

 zapoznanie się z technikami wspomagającymi koncentrację uwagi, rozładowywania stresu; 

 pogadanki na lekcjach wychowawczych; 
 przedstawienia profilaktyczne; 

 
 

 

szkolny nauczyciele 

pedagog 

 

 

 

 

 

3. 

 

Wdrażanie postaw 

asertywnych. 

- kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb poprzez zabawy integracyjne, 

dyskusje; 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii, przekonań i poglądów; 

- kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawę współdziałania; 

- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów 

na zachowanie; 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

      . 

 Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych. 

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.  

  

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i  

profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami (dostosowane do warunków  

COVID- 19 )   

  

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.  

Konsultacje dla rodziców.  

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń, 

rozwiazywania sporów, mediacja  

  

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i regulaminami, programami w tym  

procedurami dotyczącymi COVID-19  

  

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną, zamieszczenie w holu 

szkoły „Ważnych telefonów 

cały rok 

szkolny 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 



cały rok 

szkolny 

 

 

SFERA FIZYCZNA 

Obszar: Zdrowie. Bezpieczeństwo uczniów. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 

 Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

1. 

Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc 

w trudnych sytuacjach. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

-  zapoznanie uczniów z podmiotami i instytucjami udzielającymi pomocy (adresy, nr 

telefonów np. 999, 112 itp.); 

- spotkania z przedstawicielami służb ratunkowych, policji, straży; 

cały rok szkolny 

 

wychowawcy 

pedagog 

 

2. 

Rozwijanie umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo 

w relacjach z innymi. 

- wdrożenie programu WdŻ; 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

  

cały rok szkolny nauczyciel WdŻ 

wychowawcy 

pedagog 

 

 

3. 

Kształtowanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza nią. 

- realizacja Rządowego programu „Bezpieczna +”, „Wesoła Szkoła,” „Klub Bezpiecznego 

Puchatka. Bezpieczeństwo na drodze”; 

- przestrzeganie regulaminów szkolnych tj.: regulamin uczniowski, biblioteki, sali 

gimnastycznej; 

- organizacja konkursów poruszających temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

 

cały rok szkolny 

dyrektor 

nauczyciele 

pedagog 

 

4. 

Zwiększanie wiedzy na 

temat uzależnień mi.n od 

środków 

psychotropowych, 

narkotyków, dopalaczy, 

nikotyny, alkoholu. 

 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

- spotkania ze specjalistami m.in. z przedstawicielami policji, terapeutami, trenerami; 

- współpraca z PPP; 

- współpraca z GKRPA; 

cały rok szkolny 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

 

 

5. 

Zagrożenia związane z 

niewłaściwym 

korzystaniem z internetu 

oraz mediów 

społecznościowych. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

- spotkania ze specjalistami m.in. z przedstawicielami policji, terapeutami, trenerami; 

- zapoznanie ze stronami internetowymi tj. www.bezpiecznaszkola.pl; 

 

cały rok szkolny 

 

 

pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

 

6. Rozwijanie świadomości - pogadanki na lekcjach wychowawczych; cały rok szkolny pedagog 

http://www.bezpiecznaszkola.pl/


dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych 

osobowych 

oraz ograniczonego 

zaufania do osób 

poznanych 

w sieci. 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

- spotkania ze specjalistami m.in. z przedstawicielami policji, terapeutami, trenerami; 

- zapoznanie ze stronami internetowymi tj. www.handelludzmi.eu; 

 

 

 

wychowawcy 

dyrektor 

 

 

7. 

Profilaktyka zagrożeń 

związanych z okresem 

dojrzewania i dorastania. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- dyskusje na lekcjach WdŻ; 

- spotkania z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

cały rok szkolny pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

nauczyciel WDŻ 

8. Propagowanie zdrowego 
stylu życia. 
 

- realizacja szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; 

- rozmowy z rodzicami na zebraniach oraz pogadanki z uczniami na godzinach 

wychowawczych nt. zdrowego stylu życia; 

- uczestnictwo w konkursach profilaktycznych; 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

nauczyciel w – f 

wychowawcy 

pedagog 

dyrektor 

9. Kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała z 

uwzględnieniem zmian 

fizycznych i 

psychicznych 

w okresie dojrzewania. 

- pogadanki z uczniami na godzinach WdŻ; 

- rozmowy z pedagogiem; 

- spotkania z psychologiem; 

cały rok szkolny nauczyciel wdż 

wychowawcy 

pedagog 

 

10. Kształtowanie zachowań 

i postaw 

proekologicznych. 

- organizacja i udział w konkursach ekologicznych; 

- obchody Dnia Ziemi; 

- udział w akcji Sprzątanie Świata; 

- zbiórka makulatury; 

- dbałość o tereny zielone w najbliższym otoczeniu; 

wg 

harmonogramu 

wychowawcy 

 

 

 

 

 SFERA SPOŁECZNA I DUCHOWA 

http://www.handelludzmi.eu/


Obszar: Rozwój społeczny i duchowy ucznia 

a) funkcjonowanie w klasie 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

1. 

Kształtowanie 

umiejętności 

współdziałania i 

przestrzegania norm 

współżycia w zespole 

klasowym. 

- wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminów szkolnych, zasad kulturalnego 

zachowania na lekcji; 

- opracowanie reguł współpracy w czasie lekcji oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania; 

- organizacja imprez klasowych tj. wycieczki, dyskoteki szkolne, wyjazdy do kina , 

teatru, rozgrywki sportowe; 

wg potrzeb 

 

wg harmonogramu 

nauczyciele 

2. Budowanie więzi 

między uczniami. 

- wskazanie na lekcjach wychowawczych takich wartości jak przyjaźń, koleżeństwo, 

szacunek dla drugiego człowieka; 

- redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów; 

- rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji; 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego 

poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji; 

cały rok szkolny 

 

 

wg potrzeb 

nauczyciele 

 

 

pedagog 



3 Kształtowanie postaw 

otwartości na drugiego 

człowieka. 

Organizowanie zajęć integracyjnych  

Organizowanie pomocy koleżeńskie 

Upowszechnianie Konwencji Praw  

Dziecka  

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów i budowanie na tej bazie postawy 

tolerancji i empatii  

Udział w akcjach społecznych. Współpraca z instytucjami wspomagającymi 

potrzebujących.  

Zajęcia „Każdy człowiek jest ważny”   
Kształtowanie postawy empatii i otwartości na drugiego człowieka, zabaw 

pozbawionych agresji słownej i fizycznej   

Rozpowszechnianie wśród uczniów równości, tolerancji i szacunku do ludzi, bez 

względu na kolor skóry, pochodzenie, przekonania.  

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w świetlicy szkolnej, regulaminami 

świetlicy szkolnej oraz  

procedurami dotyczącymi COVID- 19   

Bieżąca ocena własnego zachowania- autorefleksja 

Wrzesień 2020 

 

Cały rok szkolny  

  

  

 

Wychowawcy klas IV  

  

Wychowawcy  

  

Nauczyciele, 

pedagog, psycholog  

   

Wychowawcy,   

  

  

Wszyscy nauczyciele  

  

  

 

Nauczyciele 

 

b) funkcjonowanie w społeczeństwie 

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 

 

1. 

 
Przygotowanie do 
podejmowania 
i pełnienia ról 
społecznych i 
obywatelskich. 

- prelekcje dla uczniów nt. praw człowieka; 
- zapoznanie uczniów z kodeksem praw i obowiązków ucznia – Regulamin Uczniowski, 
Statut, regulaminów pracowni i sal; 
- wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw 
prospołecznych poprzez udział w wyborach do samorządu klasowego oraz Samorządu 
Uczniowskiego; 
- poszanowanie mienia szkoły; 
- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły; 
Poznajemy sylwetkę patrona i historie naszej szkoły   

 Organizowanie wyjść, wycieczek do miejsc ważnych dla, gminy i dzielnicy, 

prezentacje, konkursy  

Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją oraz sylwetkami osób  ważnych dla 

kultury, sztuki i tradycji  

IX 2020 

 

cały rok szkolny 

wychowawcy 

opiekun SU 



naszego regionu  
 
 

2. Propagowanie 
pozytywnych wzorów 
społecznych. 

Szkolna Kasa Oszczędności – Jak bezpiecznie zarządzać własnymi finansami?”   
„Mediacja klucz do rozwiązywania sporów. Aspekty prawne wynikające z zachowań 

agresywnych” IV-VI  

 „Czym jest prawo – hierarchia aktów prawnych w Polsce. Szkolne akty  

prawne” VII-VIII  

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie  

Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec roku szkolnego  

  

Prezentowanie osiągnięć uczniów na  

forum szkoły i w środowisku lokalnym  

 Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi ważne dla społeczeństwa wartości, 

również spotkań online  

 Omawianie cech bohaterów na podstawie lektur.  

 

Cały rok  Opiekun SKO  

 

Nauczyciele 

2. Doskonalenie 
umiejętności stosowania 
norm społecznych oraz 
nawiązywania 
prawidłowych relacji w 
oparciu o wartości. 

Organizowanie wyborów do Samorządów Klasowych i Samorządu Uczniowskiego  

Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie uczniów do działalności na rzecz klasy i 

szkoły  

Opracowanie kontraktów klasowych z uwzględnieniem kultury słownej  

Prowadzenie mediacji w przypadku sytuacji konfliktowej, rozmowy interwencyjne  

prowadzenie zajęć wymagających współpracy – praca w grupach także podczas pracy 

wykorzystaniem metod TIK i nauki zdalnej  

Pogadanki na temat kultury osobistej i kultury słowa w relacjach koleżeńskich.  

 Dokonywanie samooceny zachowania  

Wypracowanie prawidłowych relacji rówieśniczych -tolerancja, szacunek, koleżeństwo,  

przyjaźń jako podstawa  

relacji społecznych klasy   
Współpraca z rodzicami w zakresie niwelowania przejawów agresji i  

przemocy  

Organizowanie zajęć i pogadanek  zapobiegających zachowaniom  

agresywnym w tym agresji słownej  

Współpraca z Sądem  dla Nieletnich i kuratorami  

IX 2020 

 

 

IX 2020 

wychowawcy 

opiekun SU 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 



 

2. 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

porządek w szkole i 

wokół niej. 

- systematyczne sprzątanie wyznaczonych rejonów na terenie budynku szkoły i wokół 

niej; 

- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy; 

wg potrzeb wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

3. 

 

 

 

 

Wyposażenie ucznia w 
umiejętności niezbędne 
do współdziałania w 
zespole. 

- zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez: 
pogadanki nt. zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
dyskusje dot. poszanowania praw i potrzeb innych; 
- rozmowy z pedagogiem; 
- przedstawienia profilaktyczne; 

cały rok szkolny dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

4. Dbanie o kulturę języka 

uczniowskiego. 

- pogadanki na lekcjach, godzinach wychowawczych cały rok szkolny wychowawcy 

nauczyciele 

5. 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów działania. 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań 

i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji. 

-  kształtowanie umiejętności nieagresywnego 
rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji 
problemowej, doskonalenie sztuki mediacji poprzez: 

 
 pogadanki na lekcjach wychowawczych; 
 rozmowy z pedagogiem; 
 spotkania ze psychologiem, trenerami mediacji; 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

6. Wdrażanie do dbałości o 

sprzęt szkolny oraz 

porządek w szkole. 

- egzekwowanie naprawy i pokrycia kosztów zniszczonych sprzętów szkolnych; 

- wyrabianie nawyku pozostawiania porządku na terenie szkoły; 

wg potrzeb nauczyciele 

 

dyrektor 

 

7. Dokumentowanie pracy 

szkoły. 

- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych w klasie i w szkole; 

-prowadzenie kroniki szkoły; 

- prowadzenie strony internetowej szkoły; 

wg potrzeb nauczyciele 

 c) zachęcanie do wolontariatu 

1. Rozwijanie 

odpowiedzialności 

za siebie i innych – 

wolontariat. 

- udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Gminy Rędziny; 

- uczestnictwo w akcji „Góra Grosza” -  zbiórka pieniędzy przez poszczególne klasy; 

- nawiązanie współpracy z instytucjami społecznymi ; 

 

wg terminarza 

organizatora 

  

XI – XII 2020 

 

dyrektor 

opiekun SU 

dyrektor 

 



XI – XII 2020 

 

d) wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

1. Kształtowanie 

gotowości do 

uczestnictwa w 

kulturze, poszanowania 

tradycji i kultury 

własnego narodu. 

- udział w apelach z okazji rocznic i uroczystości narodowych tj. Święto 

Niepodległości, Konstucji 3 Maja; 

- poznanie symboli narodowych i ich historii oraz znaczenia; 

- udział w uroczystościach organizowanych przez Gminę Rędziny; 

- udział w konkursach gminnych; 

wg 

harmonogramu 

 

 

 

nauczyciele historii, j. 

polskiego, muzyki 

 

 

2. Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

wspólnoty europejskiej. 

- pogadanki nt. UE pogłębiające wiedzę uczniów nt. geograficznych i kulturowych 

uwarunkowań Wspólnoty Europejskiej; 

 

wg potrzeb nauczyciele historii, j. 

polskiego 

 

3. Pielęgnowanie i 

tworzenie tradycji 

szkoły. 

- znajomość historii i symboliki szkolnej – hymn, patron; 

- udział i organizacja imprez szkolnych tj. 

Pasowanie na pierwszoklasistę, Jasełka, Święto Ziemi, Pasowanie na czytelnika; 

- pogadanki o patronie szkoły na godzinach wychowawczych; 

wg 

harmonogramu 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 e) życie w rodzinie 

1. Ukazywanie wartości 

rodzinnych. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- wdrożenie programu WdŻ; 

cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy 

2. Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych we 

własnej rodzinie. 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych; 

- współpraca z rodzicami; 

 

cały rok 

szkolny 

nauczyciel 

WdŻ 

 

3. Pomoc rodzicom, 
nauczycielom w 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 
 

- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w 
szkole i poza nią; 
- indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem; 
- konsultacje dla rodziców; 
- zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, 
programami; 
- doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców poprzez kursy, szkolenia; 
- spotkania ze specjalistami; 

cały rok 

szkolny 

 

 

nauczyciele 

dyrektor 

 



 

4. Integrowanie działań 
wychowawczych szkoły i 
rodziny. 

- spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje; 
- udział rodziców i współpraca przy organizowanych przez szkołę 
uroczystościach i imprezach szkolnych; 

cały rok 

szkolny 

 

 

nauczyciele 

dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne  

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego.  

 

Przedmiot Uczeń: 

 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

- dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;  

- ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;  

- posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży 

Pożarnej;  

- posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;  

- reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;  

- wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, 

ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów 

słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;  

- przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;  

- ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet;  

- ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;  

 

 

Informatyka  

w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;  

 

Biologia - analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji 

lekarskiej;  

- uzasadnia konieczność ochrony przyrody;  

- opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;  



 

Wychowanie fizyczne -opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;  

-opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;  

-opisuje zasady zdrowego odżywiania;  

-przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;  

-przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;  

-omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;  

-wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć 

wpływ;  

-omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;  

-wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;  

-wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania; 

 

WOS -rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;  

-podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans 

wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy zachowań 

asertywnych;  

 

Przyroda -kształtuje umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;  

doskonali umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;  

-poznaje siebie, swoje zdolności  

 

Edukacja dla 

Bezpieczeństwa 

-wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;  

-wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często 

występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć 

wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;  

omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;  

-dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania 

asertywne, negocjowanie);  

-wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;  

-ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;  

-ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska 

przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);  

 

Technika -przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;  



-kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;  

 

Wychowanie do życia 

w rodzinie 

 

radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;  

 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

-identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; 

respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;  

przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;  

-współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;  

dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

-dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;  

odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;  

-ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – 

rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;  

-szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;  

uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;  

-wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe 

zachowanie;  

-wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest 

wartością dla niego;  

-naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z 

tekstów literackich, filmów i innych źródeł;  

-przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem; 

 

Informatyka -uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne 

środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;  

-identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;  

-bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w 

zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;  

 

Wychowanie fizyczne -uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, 



respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i 

porażki, podziękować za wspólną grę;  

-pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;  

-wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;  

-wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;  

-omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;  

-identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, 

nad którymi należy pracować;  

-wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;  

-wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;  

-współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;  

-motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i 

specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);  

 

WOS -współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;  

-wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;  

-uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);  

-przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku;  

-wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; -

uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;  

-rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania 

wspólnych decyzji;  

-rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania 

wspólnych decyzji;  

-przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i 

przedstawia formy działalności wolontariuszy;  

 

Przyroda -zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;  

doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;  

 

Biologia -prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;  

 

Wychowanie do życia 

w rodzinie 

-zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;  

-rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za 

manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;  



-kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić 

drugiego;  

-bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia 

wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;  

 

 

1.3Kultura – wartości , normy, wzory zachowań. 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

-ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, 

obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, 

uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;  

-szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, -przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w 

różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;  

-określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego 

zdania;  

-odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;  

-odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania; 

 

Język polski -kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i 

aksjologicznym;  

-rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;  

-kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;  

-rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;  

-rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i -zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;  

-rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;  

-rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku 

dla cudzej własności intelektualnej;  

-kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;  

-jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;  

 

Historia -poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;  

 

Muzyka -poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;  

-zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury 



muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;  

-zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także 

śledzi wydarzenia artystyczne;  

-uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem 

technologii informacyjnej);  

-angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;  

-uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;  

-stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie 

podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i 

wykonawców;  

 

Plastyka -zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);  

zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”; 

 

WOS -uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby 

rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;  

-podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, 

tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku 

publicznego;  

-wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy 

migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;  

-uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, 

europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę 

przeciwstawiania się tym zjawiskom;  

planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku 

pracy;  

 

Przyroda kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;  

 

Geografia -łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;  

-przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim 

gospodarowania;  

-rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;  

-ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 



własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej);  

-kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią;  

-rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego 

rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;  

przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym 

zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;  

 

Informatyka -opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa 

tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;  

-postępuje etycznie w pracy z informacjami;  

 

Wychowanie do życia 

w rodzinie. 

-jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;  

 

 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

-wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w 

codziennym życiu;  

-rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega 

zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;  

-stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych 

rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych 

warunkach i porach roku;  

-ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza 

oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;  

-stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem 

pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;  

-rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci 

Internet; 

 

Wychowanie fizyczne -omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;  

-omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;  

wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;  

-wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania 



im;  

-wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;  

 

WOS -rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i 

instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;  

-przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i 

wyjaśnia, jak należy na nią reagować;  

-wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;  

-przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami;  

 

Informatyka -rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w 

sieci Internet;  

-przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;  

-posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

-uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;  

-wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;  

-stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;  

-ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do 

rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;  

 

Technika -przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;  

-analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas 

wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);  

 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

-wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);  

wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady 

właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;  

 

Wychowanie do życia 

w rodzinie 

-świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i 

limitując czas im poświęcany; 

 

 

 



Efekty działań wychowawczo-profilaktycznych 

Uczeń: 

1. potrafi mówić o swoich sukcesach i dzielić się swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami,  

2. rozmawia o swoich uczuciach i reakcjach emocjonalnych,  

3. ma poczucie przynależności do zespołu klasowego i funkcjonowania w nim,  

4. potrafi współdziałać i współpracować z rówieśnikami,  

5. dostrzega potrzeby innych i potrafi na nie właściwie reagować, 

6. docenia wzajemną pomoc, wie jak ważna w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa jest działalność charytatywna i wolontariat, 

7. zastanawia się nad sposobami rozwiązywania różnych problemów,  

8. uświadamia sobie jakie kryteria są dla niego ważne przy podejmowaniu decyzji,  

9. uczy się odmawiania,  

10. uświadamia sobie znaczenie równowagi psychicznej i fizycznej,  

11. potrafi umiejętnie i aktywnie wykorzystywać czas wolny,  

12. rozwija się intelektualnie,  

13. potrafi wykorzystać różne źródła wiedzy,  

14. kultywuje tradycje narodowe i rodzinne,  

15. dba o najbliższe środowisko.  

 

Z celów ogólnych edukacji wynikają zadania wychowawcze i opiekuńcze dla szkoły i nauczyciela: 

1. uświadamianie uczniom, że rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki;  

2. kształtowanie zwyczajów, obyczajów, wartości i właściwych postaw wobec członków rodziny, kolegów , nauczycieli i innych ludzi;  

3. kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.  

 

Edukacja wczesnoszkolna powinna: 

1. zapewnić dziecku harmonijny rozwój osobowości w sferach: intelektualnej, fizycznej, psychicznej i moralnej;  

2. uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka, umacniać wiarę we własne siły  

i umożliwiać osiąganie sukcesu;  

3. stwarzać warunki rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań;  

4. pomagać w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie oraz rozpoznawać  

i nazywać własne i cudze uczucia,  

5. angażować dzieci do niesienia pomocy ludziom i zwierzętom poprzez różnorodne akcje, 

6. kształtować umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach;  

7. uczyć rozwiązywania problemów, sytuacji konfliktowych oraz podejmowania decyzji;  

8. wdrażać do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu, do wykonywania zadań wspólnie z innymi 



 

Plan działań wychowawczych dla klasy I 

Cel wychowania: Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianie i 

uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 

 

Stajemy się uczniami Identyfikowanie się z grupą 

społeczną – klasa w szkole. 

Nawiązanie relacji z 

rówieśnikami. 

Przeprowadzenie wyborów do 

samorządu klasowego i  

samorządu szkolnego 

- powierzenie funkcji do pełnienia - dyżurni 

- zapoznanie z  prawami i obowiązkami ucznia  

- zabawy integrujące grupę 

- przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i   współpracy z rówieśnikami 

- respektowanie norm i reguł postępowania podczas zabaw 

- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy 

- przedstawianie się sobie nawzajem,  

- próby autoprezentacji 

- nazywa emocje związane z pójściem do szkoły 

- przygotowanie Uroczystości Pasowania na Ucznia 

- poznanie Patrona Szkoły – Gustawa Morcinka 

- nauka Pieśni Szkoły i Hymnu Państwowego 

 

Wychowanie 

czytelniczo - medialne 

 

 

Jesteśmy członkami biblioteki 

szkolnej.                         

Biblioterapia – książka na 

wyciszenie i relaks. 

Ćwiczenie umiejętności  

korzystania z różnych źródeł 

informacji:  

Wspomaganie procesu 

dydaktycznego szkoły. 

Kształtowanie  właściwego  

stosunku do obowiązku 

- systematyczne wypożyczanie i czytanie książek 

- systematyczność w wypożyczaniu i czytaniu książek z biblioteki szkolnej, 

- udział w uroczystym Pasowaniu na Czytelnika 

Biblioteki Szkolnej 

- zorganizowanie kącika czytelniczego w sali lekcyjnej 

- codzienne czytanie na głos przez wychowawcę  

,, na dywanie”  

- zachęcanie do częstego obcowania z lekturą, 

- częste słuchanie treści czytanych lektur, 

- poszanowanie książek 

- udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 



szkolnego. 

 

 

- korzystanie ze słowników, encyklopedii, internetu jako źródeł informacji, 

- zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

-współpraca z domem i środowiskiem rodzinnym ucznia,  

- przeglądanie frekwencji – nagradzanie najlepszej, 

- systematyczność w egzekwowaniu  zadań powierzonych uczniom, 

- rozumienie systematyczności w nauce, 

- wyjazdy do teatru i do kina na przedstawienia baśniowe i ekranizacje filmowe 

- udział w warsztatach kinowych, spotkaniach z autorami książek dla dzieci w GOK - u 

 

Rozwijanie  mocnych  

stron ucznia, 

motywacja do pracy 

nad  słabymi 

 

 

 

 

 

Stwarzanie sytuacji 

zachęcających do samooceny i 

analizy swoich postaw i 

zachowania 

Zachęcanie do pracy nad sobą 

 

 

- pogadanki nt. swoich zainteresowań, pasji, zalet i wad 

- rozpoznawanie i rozwijanie możliwości uzdolnień i zainteresowań uczniów 

- prezentacja swoich talentów, prac, dyplomów, kolekcji, hobby 

- udział w corocznej zabawie ,, Mam Talent ” 

- ćwiczenia w rozpoznawaniu swoich emocji, nazywanie ich 

- ćwiczenia w prawidłowym wyrażaniu uczuć 

- zapoznanie ze sposobami rozładowywania emocji 

- analiza własnych potrzeb  

i zainteresowań 

- wartościowanie zajęć ważnych i mniej ważnych 

- ocenianie postępowania bohaterów , wyciąganie wniosków 

- prowadzenie kółka plastycznego 

 

 

Dostrzega skutki 

swoich działań i 

modyfikuje je w 

zależności od potrzeb 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

analizowania swojego 

zachowania. 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za czyny, 

współodpowiedzialność za 

klasę. 

Wykorzystanie pracy 

zespołowej w procesie uczenia 

się. 

 

- wykorzystanie sytuacji wychowawczych do wyrobienia odpowiedzialności za swoje czyny 

- stwarzanie sytuacji do modyfikowania działań ucznia w zależności od potrzeb 

- wdrażanie uczniów do pracy zespołowej 

- przedstawienie i analiza przykładów zachowań właściwych i niewłaściwych oraz ich następstw 

- stosowanie zwrotów grzecznościowych, niesienie bezinteresownej pomocy w sytuacjach 

codziennych 

- dbałość o estetykę otoczenia 

- przygotowanie Uroczystości Dnia Mamy i Taty 

- przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka – okazywanie szacunku wobec osób starszych 

- przyjmowanie powierzonych ról i zadań 



Pomoc w sytuacjach trudnych. 

Szacunek do drugiego 

człowieka. 

 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Bezpieczne poruszanie 

się w drodze do i ze 

szkoły, w budynku 

szkolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w 

Bezpieczne korzystanie ze 

środków komunikacji. 

Stosowanie przepisów 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i miejscach 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wyjście na pobliskie przejście dla pieszych – nauka prawidłowego przechodzenia na pasach 

- poznanie przepisów ruchu pieszego i drogowego 

- poznanie znaków drogowych 

- bezpieczeństwo podczas zajęć wychowania fizycznego i pobytu na placu zabaw 

- poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole 

- udział w próbnych ewakuacjach 

- przestrzeganie zasad podczas ewakuacji 

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po szkole, w klasie , w czasie przerw 

- rozwijanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 

- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

- zorganizowanie spotkania z policjantem 

- posługiwanie się numerami alarmowymi 

 

 

- ukazanie zagrożeń ze strony internetu, osób postronnych, wdrażanie do bezpiecznego i rozsądnego 

korzystania z komputera i internetu na co dzień 

- ukazanie stron bezpiecznych i dostosowanych do wieku  dzieci 

 

 

 

- prawidłowa postawa ciała podczas pisania w ławce 



internecie. 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

właściwych nawyków 

higienicznych i 

prozdrowotnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie cech 

odpowiedzialności w 

cyberprzestrzeni. 

Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznych. 

 

 

 

Właściwe rozplanowanie zajęć 

W toku zajęć edukacyjnych.  

dydaktycznych.  

Przerwy śródlekcyjne. 

Dostosowanie ławek do 

wzrostu dzieci i zachowanie 

właściwej postawy podczas 

pisania.  

Wyrabianie nawyków 

czynnego wypoczynku. 

Prawidłowy plan dnia. 

Znaczenie snu.  

Umiejętne korzystanie z 

telewizji       i komputera. 

Higiena osobista, czystość 

ubrania      i ciała, przybory do 

higieny.  

Racjonalne odżywianie. 

Zależność ubioru od pory roku. 

Rozwijanie umiejętności 

godzenia pracy  

z wypoczynkiem 

Kształtowanie umiejętności 

planowania swojego czasu 

pracy oraz swojego 

wypoczynku. 

 

- spotkanie z pielęgniarką szkolną 

- korzystanie z systematycznej fluoryzacji prowadzonej w szkole 

- korzystanie ze świeżego powietrza, zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw 

- ubieranie się odpowiednio do stanu pogody 

- organizacja Dnia Sportu 

- poznanie zasad zdrowego odżywiania się i konieczności uprawiania sportu 

- systematyczne mycie rąk po wyjściu z toalety 

- dbałość o kącik czystości w klasie 

- dbałość o strój gimnastyczny 

-oglądanie filmów o tematyce profilaktycznej 

np. ,,Doktor Ząbek ” itp. 

- odgrywanie scenek dramy 

- zabawy w kącikach zainteresowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Świadomość 

szkodliwego wpływu 

nałogów na życie 

człowieka i jego 

zdrowie 

 

 

 

Wskazywanie przyczyn 

powstawania uzależnień 

Kształtowanie postaw 

asertywnych 

Zwrócenie uwagi na trudności 

w walce z nałogiem. 

 

- pogadanka na temat przyczyn powstawania uzależnień 

- dyskusja na temat szkodliwego wpływu nałogów na życie i zdrowie człowieka 

 

1.2 Relacje-kształtowanie postaw społecznych. 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 

Kultywujemy i 

tworzymy tradycje 

oraz zwyczaje klasowe 

i szkolne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie w 

Odnoszenie się do poznanych 

wartości takich jak: przyjaźń, 

życzliwość, pomoc 

potrzebującym. 

Współtworzy grupę, którą 

można nazwać wspólnotą. 

Poszanowanie zwyczajów i 

tradycji różnych narodów. 

 

 

 

 

 

 

Poznanie symboli narodowych 

- pomaganie sobie nawzajem 

- organizowanie dyskotek i zabaw tanecznych.  

- przygotowywanie upominków 

- zorganizowanie Wigilii   Klasowej 

- udział w balu karnawałowym 

- uczestniczenie w apelach z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka 

- udział w konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach  

- uczestniczenie w ludowych obrzędach związanych z powitaniem wiosny, pożegnaniem zimy 

- coroczne odwiedzanie miejsc pamięci narodowej - grobów powstańców oraz ofiar II wojny 

światowej 

- pogadanki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

- udział w akademiach szkolnych 

- poznanie historii i zabytków regionu miejscowości – Rędziny, oglądanie eksponatów regionalnych 

- poznanie sylwetek sławnych Polaków 



poczuciu tradycji 

narodowej 

oraz ważnych wydarzeń 

historycznych. Budzenie 

szacunku do symboli 

narodowych. 

Rozwijanie wiedzy na temat 

historii swojej ojczyzny, 

tradycji, wartości 

patriotycznych i moralnych. 

Poznanie znaczenia dorobku 

minionych epok. 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności działania 

w różnych sytuacjach 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie potrzeby 

kontaktu z przyrodą. 

Uczenie właściwych 

postaw 

 

 

 

 

 

 

 

Wolontariat – praca 

Kulturalne rozwiązywanie 

konfliktów w gronie kolegów  

w szkole i poza nią.  

Sposoby radzenia sobie z 

agresją.  

Przemoc w rodzinie.        

Potrafi przyznać się do winy, 

przeprosić 

Potrafi zachować się przy stole 

i w restauracji 

Łagodzenie konfliktów 

koleżeńskich i rodzinnych, 

przepraszanie, kategorie 

przewinień 

Właściwe ułożenie nakrycia 

stołu, usadzenie gości i 

zachowanie się przy stole 

 

 

Zachęcanie do opieki nad 

zwierzętami i obserwacji 

przyrodniczych. 

Uświadomienie potrzeby 

ochrony Ziemi przed 

- doskonalenie umiejętności komunikowanie się 

- znajomość swojego adresu 

- umiejętność przyznawania się do winy, przeprosiny 

- układanie nakryć, usadzanie gości, zachowanie się przy stole, w jadalni 

- utrwalanie prawidłowych nawyków w zabawach tematycznych, w pracach plastycznych, scenkach 

z odgrywaniem ról 

- właściwe zachowanie się w miejscach publicznych – kinie, teatrze, filharmonii, wycieczce, podczas 

apelu 

- udział w konkursach i zabawach towarzyskich 

- umiejętność składania i przyjmowania życzeń  

- używanie zwrotów grzecznościowych 

- poznanie historii własnej rodziny- tworzenie drzew genealogicznych, szanowanie pamiątek 

rodzinnych 

 

 

- systematyczne dokarmianie ptaków w okresie zimy, gromadzenie pokarmu, budowa karmnika 

- zbieranie pokarmu dla zwierząt ze schroniska 

- udział w Akcji „Sprzątanie świata”- segregowanie odpadów i śmieci 

- uczestniczenie w akcjach o charakterze proekologicznym 

- dbałość o czystość swojego miejsca zamieszkania 

- udział w obchodach Dnia Ziemi 

- oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej 

- systematyczne obserwowanie otaczającej przyrody, szacunek wobec zwierząt i roślin 

- spacery i wyjścia do pobliskiego parku, lasu, zbieranie darów przyrody 



dla społeczeństwa, 

pomoc charytatywna 

 

zniszczeniem. Uwrażliwienie 

na potrzebę oszczędzania 

wody. 

 

 

Organizowanie zbiórek 

żywności i różnych  artykułów. 

 

 

- uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość i krzywdę 

drugiego człowieka 

 

- udział w corocznych akcjach : zbiórce żywności i artykułów dla potrzebujących dzieci z 

Wileńszczyzny, domów dziecka, poszkodowanym w klęskach żywiołowych itp. 

- zbieranie pokarmu i koców dla zwierząt ze schroniska 

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 

- Czuje się członkiem społeczności szkolnej. 

- Zna swoje prawa i obowiązki. 

- Bezpiecznie porusza się w szkole i poza nią. 

- Zna drogę ewakuacyjną , numery alarmowe. 

- Potrafi godnie zachować się podczas uroczystości. 

- Zna postać patrona swojej szkoły oraz śpiewa Pieśń Szkoły. 

- Poznaje literaturę dziecięcą, potrafi rozmawiać o książkach, systematycznie czyta książki i zachęca do   czytania innych. 

- Wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

- Przyjmuje powierzone zadania i je prawidłowo realizuje. 

- Dba o estetykę sali lekcyjnej, szanuje szkolne mienie. 

- Szanuje swoich kolegów, umie bawić się i pracować w grupie 

- Potrafi kulturalnie zachować się wobec koleżanek i kolegów. 

- Okazuje szacunek osobom dorosłym, używa zwrotów grzecznościowych. 

- Chętnie pomaga innym , bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych, społecznych. 

- Umie zachować się odpowiednio do sytuacji i miejsca. 

- Panuje nad swoimi emocjami. 

- Bierze udział w zabawach  klasowych i szkolnych. 

- Rozumie znaczenie czystości środowiska naturalnego. 

- Dba o rośliny i zwierzęta. 

- Rozumie potrzebę pomagania innym, jest czynnym wolontariuszem. 

- Bierze udział w konkursach szkolnych. 

- Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w kołach zainteresowań. 



- Bezpiecznie i rozsądnie korzysta z multimediów. 

- Kultywuje tradycje, zwyczaje i obrzędy, szanuje odmienność. 

- Właściwie dba o higienę, czystość, zdrowie, uprawia aktywnie  sport. 

- Rozumie konieczność dbania o planetę Ziemia, oszczędza zasoby naturalne, wodę , energię. 

- Zna najważniejsze wydarzenia historyczne swojej Ojczyzny oraz wybitne  sylwetki Polaków. 

- Rozumie znaczenie systematycznej nauki dla swojego indywidualnego rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działań wychowawczych dla klasy II 

Cele Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 

 

Demokracja, 

obowiązkowość, 

sumienność 

Organizujemy życie klasy: 

-zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia 

-wybór samorządu klasowego 

-przypomnienie obowiązków 

dyżurnych 

 

Przypomnienie praw i obowiązków ucznia: pogadanka,  

Uczeń: 

- zna rolę samorządu klasowego, rozmowa, wybory  

- zna obowiązki dyżurnego: scenki dramowe, 

-potrafi wywiązać się z powierzonych mu zadań 

Poszanowanie 

wspólnej własności, 

odpowiedzialność, 

pracowitość 

Dbamy o wygląd naszej sali: 

estetyczne zagospodarowanie  

sali lekcyjnej (ukwiecenie 

okien, aktualizacja gazetek, 

dbanie o porządek w 

indywidualnych półkach 

uczniowskich, zorganizowanie 

wystawki prac) 

Uczeń: 

- szanuje mienie szkolne 

- dba o porządek w sali  i w swojej półce z przyborami 

- potrafi opiekować się roślinami 

-gromadzi materiały do gazetek szkolnych i pomaga w ich wykonaniu -wolontariat 

docenia eksponowane prace swoje i innych 

Kształtowanie 

umiejętności działania 

w różnych sytuacjach 

szkolnych i 

pozaszkolnych. 

Przeciwdziałanie w 

obliczu agresji. 

Rozwijanie umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania 

ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z 

zachowaniem obowiązujących 

norm i reguł kultury osobistej;  

 

     - spotkanie z pielęgniarką i pedagogiem    

        szkolnym, 

      - zajęcia teatralne i edukacyjne, 

     - swobodne teksty i prace plastyczne, 

     - kulturalne rozwiązywanie  konfliktów w     

        gronie kolegów w szkole i poza nią, 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 



Szacunek dla drugiego 

człowieka, 

koleżeństwo, niesienie 

pomocy, prawa 

człowieka, prawa 

dziecka 

Uczeń: 

szanuje swoich kolegów 

umie bawić się i pracować w 

grupie 

chętnie pomaga innym -

wolontariat           

korzysta z pomocy tylko 

wtedy, gdy jest to konieczne   ( 

nie wykorzystuje innych) 

zna podstawowe prawa dziecka 

w kontekście praw człowieka 

Tworzymy klasową rodzin - wolontariat: 

-przeprowadzenie badań socjometrycznych  

-organizowanie doraźnej pomocy koleżeńskiej uczniom mającym kłopoty w nauce 

-przestrzeganie Praw Człowieka, ilustracje filmy , rysunki. 

 

Uprzejmość, 

dobre obyczaje 

Uczeń potrafi składać i 

przyjmować życzenia 

umie kulturalnie zachować się 

przy stole 

bierze udział w konkursach i 

zabawach towarzyskich 

Świętujemy Dzień Chłopaka 

-przygotowanie przez dziewczynki   

   upominków dla kolegów z klasy 

-zorganizowanie spotkania towarzyskiego 

Patriotyzm, wolność,            

suwerenność 

Uczeń poznaje okoliczności 

odzyskania niepodległości 

przez Polskę 

umie wyszukać odpowiednie 

materiały w książkach, prasie, 

itp. 

potrafi godnie zachować się w 

miejscu pamięci narodowej 

Obchodzimy Rocznicę Odzyskania Niepodległości 

-wzięcie udziału w akademii szkolnej 

-złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  

Tradycje, wspólnota, 

szacunek 

Uczeń poznaje tradycje 

związane z Mikołajem, Bożym 

Narodzeniem 

umie zachować się stosownie 

do okoliczności 

angażuje się w przygotowanie 

klasowej uroczystości 

Gościmy w klasie Mikołaja: 

-wręczenie dzieciom drobnych upominków 

Bierzemy udział w szkolnej Wigilii: 

-obejrzenie szkolnych jasełek w wykonaniu    

  starszych kolegów 

-przygotowanie klasowej uroczystości  

  wigilijnej 



Odpowiedzialność, 

systematyczność 

Uczeń rozumie potrzebę 

pomagania ptakom i 

zwierzętom 

systematycznie dokarmia  

ptaki,  umie zachować się w 

lesie 

Pomagamy ptakom przetrwać zimę: 

-wykonanie karmników 

-dokarmianie ptaków przez cały okres zimy 

-wycieczka do lasu 

Zwyczaje, otwartość,       

uznanie wśród 

rówieśników 

 

Uczeń uczy się reguł 

uczestnictwa w zabawie, 

bierze udział w konkursach 

potrafi wyrazić uznanie 

zwycięzcom i pokonanym 

angażuje się w przygotowanie 

zabawy  

Bawimy się na zabawie karnawałowej: 

-przygotowanie konkursów 

-przygotowanie kostiumów karnawałowych 

-zorganizowanie poczęstunku 

Szacunek Uczeń potrafi zaprezentować 

swoje zdolności przed 

publicznością 

umie kulturalnie zachować się 

wobec zaproszonych gości 

okazuje szacunek osobom 

starszym 

potrafi współpracować w 

grupie 

Organizujemy uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka: 

-przygotowanie występu artystycznego 

-własnoręczne wykonanie i wręczenie   

  upominków 

-odświętne nakrycie stołu i przygotowanie  

  słodkiego poczęstunku 

1.2 Relacje-kształtowanie postaw społecznych. 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 

Ciekawość poznawcza,      

współzawodnictwo 

Uczeń podejmuje dodatkowy 

wysiłek,  

wie na czym polega 

współzawodnictwo,  

przestrzega zasad uczciwej 

rywalizacji, 

umie wyrazić uznanie 

zwycięzcom i pokonanym 

Udział w konkursach szkolnych dla klas I- III: 

-uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych 



uprzejmość, szacunek  Uczeń: 

potrafi kulturalnie zachować 

się wobec koleżanek z klasy 

umie składać życzenia 

rówieśniczkom i kobietom 

pracującym w szkole 

Świętujemy Dzień Kobiet: 

-zorganizowanie uroczystości dla koleżanek  

  z klasy 

-przygotowanie i wręczenie upominków  

  wraz z życzeniami 

1.2 Relacje-kształtowanie postaw społecznych. 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 

 

Tradycje ludowe Uczeń:  

zna datę początku 

kalendarzowej wiosny 

kulturalnie i bezpiecznie 

zachowuje się pochodzie 

zna obrzędy ludowe związane 

z pożegnaniem zimy i 

powitaniem wiosny 

Witamy wiosnę: 

-wykonanie kukły Marzanny lub gaika 

-przejście w pochodzie szkolnym i spalenie Marzanny 

-przygotowanie inscenizacji 

Praworządność, 

niepodległość, 

patriotyzm 

Uczeń poznaje okoliczności 

uchwalenia konstytucji 3- Maja 

rozumie znaczenie posiadania 

przez państwo konstytucji 

potrafi zachować się w 

obecności symboli narodowych 

podczas uroczystej akademii         

Obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3- Maja: 

-zgromadzenie materiałów i wykonanie  

  gazetki okolicznościowej w klasie 

 -udział w akademii szkolnej 

Miłość, 

szacunek, 

więzi rodzinne 

Uczeń: 

potrafi okazać szacunek matce, 

docenia wkład matki we 

własny rozwój i wychowanie 

Pamiętamy o Dniu Matki: 

-własnoręczne przygotowanie upominków dla mam 

 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 



Zdrowie, 

bezpieczeństwo 

Uczeń: 

zna i stosuje zasady 

bezpiecznego poruszania się     

po drogach, wie jak dbać o 

bezpieczeństwo swoje i innych 

w czasie lekcji i przerw      

 dba o prawidłową postawę 

podczas siedzenia w  

        ławce        

-       zna zasady udzielania 

pierwszej pomocy  

Bezpiecznie spędzamy czas w szkole  

i poza nią:  

utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 

zorganizowanie spotkania z policjantem  

przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw 

przydzielenie uczniom stolików dostosowanych do wzrostu 

rozwijanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 

zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

Systematyczność 

ciekawość poznawcza, 

lekarstwo na stres, 

wyciszenie i relaks 

Uczeń: 

-     poznaje literaturę dziecięcą  

-     potrafi rozmawiać o 

książkach 

-      zachęca do czytania 

innych 

-      jest członkiem biblioteki 

szkolnej 

-      zna godziny pracy 

biblioteki szkolnej 

 czyta książki 

 szanuje je i dba o nie 

 systematycznie uzupełnia 

karty czytelnicze jest 

przygotowany do lekcji 

czytelniczych 

Biblioterapia – książka moim przyjacielem: 

- organizowanie kącika czytelniczego 

- codzienne czytanie na dywanie 

- propagowanie czytelnictwa wśród uczniów 

  -zapoznanie się z harmonogramem    

  działalności biblioteki szkolnej 

-systematyczne wypożyczanie i czytanie   

 książek 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy III 

Cele       Zadania        Sposoby realizacji 

 

 

1.2 Relacje - kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 



 

Wychowanie  do życia 

w  społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja środowiska 

szkolnego 

i klasowego: 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwej 

postawy wobec ludzi: 

 

 

 

- zajęcia integracyjne, wycieczki, konkursy, obchodzenie uroczystości szkolnych, wspólne świętowanie 

podczas Wigilii, Andrzejek, 

- utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z dóbr szkolnych, poszanowanie mienia szkolnego, 

- udział w akcjach charytatywnych, 

- stosowanie form grzecznościowych na co dzień, 

- okazywanie szacunku osobom starszym, pracownikom szkoły, 

Okazuje miłość, 

szacunek najbliższym. 

Przywiązanie do  więzi 

rodzinnych. 

Organizujemy uroczystośc z 

okazji Dnia Mamy i Taty 

- przygotowanie występu artystycznego  

-własnoręczne wykonanie i wręczenie upominków 

Zna i kultywuje 

tradycje, szanuje 

kulturę i dorobek 

narodowy. Dokonuje 

analizy postaw, 

wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie szacunku do  

własnego państwa i 

świadomości obywatelskiej 

 

 

 

 

 

 

 

Świadome i aktywne 

uczestnictwo w życiu 

publicznym: 

 

 

 

Kształtowanie postawy 

proeuropejskiej: 

- udział w uroczystościach państwowych, 

- prawidłowa postawa podczas symboli państwowych, 

- poznanie zasad funkcjonowania państwa, 

- poznanie wielkich osobowości Polaków, 

- utrwalenie wiadomości o patronie szkoły – Gustawie Morcinku, 

- przypomnienie kodeksu ucznia, praw i obowiązków ucznia, 

przypomnienie Praw Dziecka, 

- odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, zapalanie zniczy, składanie kwiatów  

- uczestniczenie w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego, 

- zachęcanie do nauki języków obcych, 

- poznanie krajów Unii Europejskiej, 

- poznanie zwyczajów, symboli, potraw  innych państw 



Okazuje  szacunek do 

drugiego człowieka, 

niesie bezinteresowną 

pomoc. 

Tworzymy klasaową rodzinę  - Założenie kącika pomocy z przyborami szkolnymi oraz pomocami dydaktycznymi 

- organizownie doraźnej pomocy koleżeńskiej uczniom mającym kłopoty z nauce. 

 

Praca dla 

społeczeństwa,  pomoc 

charytatywna, 

wolontariat 

Organizowanie zbiórek 

żywności i niezbędnych 

artykułów potrzebującym.                                       

Dbanie o czystość na terenie 

Rędzin 

-Udział w akcjach charytatywnych 

- porządkowanie wyznaczonego terenu  

 

 

 

  

Zna obowiązki szkolne  Kształtowanie  właściwego  

stosunku do obowiązku 

szkolnego 

Wspomaganie procesu 

dydaktycznego szkoły 

 

 

- systematyczność w egzekwowaniu  zadań powierzonych uczniom, 

- rozumienie systematyczności w nauce, 

- zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

-współpraca z domem i środowiskiem rodzinnym ucznia, 

 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Aktywnie uczestniczy 

w wydarzeniach 

kulturalnych: 

czytelniczo - 

medialnych 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy członkami biblioteki 

szkolnej.                         

Biblioterapia – książka na 

wyciszenie i rekaks 

 

 

 

Ćwiczenie umiejętności  

korzystania z różnych źródeł 

informacji:  

 

Wspomaganie procesu 

dydaktycznego szkoły: 

 

 

- systematyczność w wypożyczaniu i czytaniu książek z biblioteki szkolnej, 

- zachęcanie do częstego obcowania z lekturą, 

- częste słuchanie treści czytanych lektur, 

- poszanowanie książek 

 

 

- udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

- korzystanie ze słowników, encyklopedii, internetu jako źródeł informacji, 

 

- zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

-współpraca z domem i środowiskiem rodzinnym ucznia,  



 

 

 

Promowanie obcowania z 

kulturą i sztuką własnego 

regionu.   

 

- organizowanie wyjść do ośrodków kultury i sztuki, 

- oglądanie spektakli teatralnych, 

- umiejętność właściwego zachowania się w teatrze, 

- uczestniczenie w zajęciach poza terenem szkoły, 

- poznanie historii i zabytków regionu miejscowości  - Rędzin, 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Propaguje zdrowy styl 

życia 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzanie warunków do 

kształtowania zachowań  

sprzyjających zdrowiu i 

bezpieczeństwu  w  szkole i 

poza nią: 

 

 

Profilaktyka prozdrowotna 

 

 

- pogadanki na temat właściwego zachowania się w szkole, podczas przerw, na boisku, 

- bezpieczeństwo podczas  zajęć wychowania fizycznego, 

- obowiązki dyżurnych, 

- korzystanie z fluoryzacji w szkole, 

- prawidłowa postawa ciała podczas pisania, 

- poznanie zasad zdrowego odżywiania się, 

- korzystanie ze świeżego powietrza, 

zabawy na powietrzu 

- pogadanki  na temat używek, 

- dbałość o bezpieczeństwo swoje i  innych, 

- dbanie o higienę osobistą, częste mycie rąk 

 

Interesuje się 

środowiskiem i jego 

ochroną. 

 

Kształtowanie wrażliwości na 

czystość środowiska  

naturalnego  

 

- uczestniczenie w akcjach o charakterze proekologicznym, 

- dostrzeganie zagrożenia środowiska naturalnego, zna zasady oszczędzania energii, wody, 

- obserwowanie otaczającej przyrody, szacunek  wobec  zwierząt i roślin, 

- zbieranie  pokarmu dla zwierząt ze schroniska 

- dokarmianie ptaków w okresie zimy w klasowym karmniku 

 

Stosuje się do zasad 

bezpieczeństwa 

Uświadomienie uczniom 

istniejących zagrożeń 

- praktyczne utrwalanie przepisów ruchu pieszego i drogowego,  

- zajęcia z edukacji społecznej, 

- pogadanki i warsztaty dotyczące rozwiązywania problemów zagrożeń społecznych, 

- nawiązywanie bliskich i serdecznych kontaktów z grupą rówieśniczą, 

poznanie zagrożeń środowiska lokalnego, 



- znajomość wyjść ewakuacyjnych w szkole, 

-rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, 

zwłaszcza w sieci Internet 

 

Czuje się bezpiecznie 

w szkole. Wie, że 

rzetelna wiedza 

pomaga przezwyciężyć 

sytuacje problemowe. 

Wie, że w sieci należy 

zachować szczególną 

ostrożność przy 

podawaniu danych 

osobowych. 

Budowanie dobrego klimatu 

szkoły, atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz 

promowanie rzetelnej wiedzy 

na temat zagrożeń. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych, 

oraz ograniczonego zaufania 

do  osób poznanych w sieci 

- pomoc w sytuacjach trudnych 

- pogadanki na temat zagrożeń w Internecie, cyberprzemocy, e-uzależnień. 

 

 

 

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

1. Potrafi godnie zachować się podczas uroczystości 

2. Zna swoje prawa i obowiązki. 

3. Poznaje literaturę dziecięcą, potrafi rozmawiać o książkach, systematycznie czyta książi i zachęca do czytania innych. 

4.Wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych 

5. Jest świadomy zagrożeń płynących z nowych technologii, nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu,  

6.  Szanuje swoich kolegów, umie bawić się i pracować w grupie. 

7. Czuje się członkiem społeczności szkolnej 

8. Chętnie pomaga innym w każdej sytuacji i w miarę swoich możliwości. 

9. Bierze udział w konkursach i zabawach towarzyskich. 

10. Rozumie znaczenie czystości środowiska naturalnego 

11. Rozumie potrzebę pomagania innym. 

12. Potrafi kulturalnie zachować się wobec koleżanek i kolegów. 



13. Zna postać patrona swojej szkoły. 

14. Jest  związany ze swoim regionem, zna jego walory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan działań wychowawczych dla klasy IV 

Cel wychowania: uczeń podejmuje nowe wyzwania w II etapie edukacji 

 

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Zna i stosuje zasady 

aktywnego słuchania, 

buduje atmosferę 

wzajemnego szacunku 

oraz otwartości, 

przyzwolenia na 

dyskusję.  

Rozwija postawę 

szacunku i zrozumienia 

wobec innych osób. 

Wzajemne, bliższe poznanie 

członków zespołu klasowego. 

Budowanie poczucia własnej 

wartości, samopoznanie. 

Kształcenie umiejętności 

aktywnego słuchania. 

Rozwijanie wrażliwości na 

potrzeby i trudności innych 

ludzi oraz zdolności do 

inicjowania i podtrzymywania 

głębszych relacji 

Zabawy integracyjne (bliższe poznanie się, tworzenie norm grupowych, rozwijanie umiejętności współdziałania w 

grupie). 

Wspólne imprezy klasowe i szkolne. Wyjścia klasowe: kino, teatr, koncert, muzeum. 

Wycieczki. 

Zdefiniowanie pojęć: wada i zaleta, sporządzenie listy cech ułatwiających i utrudniających współżycie z innymi i 

jej analiza. 

Zabawy, dyskusja, prace plastyczne. 

Prezentacja podstawowych technik wykorzystywanych przy aktywnym słuchaniu. Odgrywanie scenek 

ilustrujących słuchanie uważne i nieuważne. 

Jasno precyzuje swoje 

wypowiedzi, uczy się 

właściwej komunikacji 

i umiejętności 

asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb. 

 

Przybliżenie zasad dobrej 

komunikacji i przyczyn jej 

zakłóceń. 

Doskonalenie umiejętności 

precyzyjnego wypowiadania 

się. 

Zapoznanie z barierami komunikacyjnymi. Ćwiczenie komunikatów „Ja”. Doskonalenie umiejętności 

komunikowania się (komunikaty werbalne i niewerbalne). 

Określenie cech jasnego wypowiadania się.  

Ćwiczenie precyzji wypowiedzi. Kształcenie sztuki dyskusji. 

 

Odróżnia zachowania Kształcenie umiejętności Wprowadzenie pojęcia „zachowanie asertywne”. Ustalenie cech zachowań agresywnych, uległych i asertywnych. 



uległe, agresywne i 

asertywne, redukuje 

zachowania agresywne, 

próbuje być asertywny, 

rozwija umiejętność 

troski o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach z innymi. 

 

rozróżniania zachowań 

uległych, agresywnych i 

asertywnych. 

 

Doskonalenie cech asertywnych 

zachowań. 

Rozpoznawanie zachowań asertywnych i obszarów własnej asertywności. 

 

Uświadomienie sobie praw asertywnych. 

Zdobywanie umiejętności asertywnych: asertywnego odmawiania, reagowania na krytykę (inscenizacje). 

 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1.4 Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Zna zasady higieny 

osobistej, wykazuje 

dbałość o zdrowie 

własne. Rozwija 

postawy prozdrowotne 

promujące aktywny i 

zdrowy styl życia. 

Potrafi planować 

rozkład dnia i 

właściwie 

wykorzystywać wolny 

czas, aktywnie 

wypoczywając. 

Kształtowanie nawyków i 

przyzwyczajeń zdrowotnych. 

Wdrażanie do aktywnego 

zdrowia własnego. 

Nauka właściwego planowania 

zajęć. 

Budzenie aktywności uczniów 

w planowaniu dobrego 

wypoczynku. 

Budzenie chęci i gotowości 

niesienia pomocy innym. 

Wskazywanie zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego 

wykorzystania technologii 

informacyjnych.  

Uświadomienie potrzeby utrzymania całego ciała w czystości. Przekazywanie wiedzy o sposobach pielęgnowania 

zdrowia, profilaktyce. 

Wskazywanie wpływu prawidłowego odżywiania się na rozwój fizyczny i wydolność umysłową. 

Udzielanie wskazówek dotyczących wykonywania różnych prac domowych. Zachęcanie do plastycznego i 

racjonalnego gospodarowania czasem. Wskazywanie złych i dobrych tradycji i wzorów spędzania czasu wolnego. 

Rozbudzanie zainteresowań pozaszkolnych. Kształtowanie zamiłowań czytelniczych. 

Wyrabianie umiejętności właściwego korzystania z telewizji, komputera. 

Zachęcanie i udział w akcjach charytatywnych. 

Jest świadomy 

szkodliwego wpływu 

środków 

uzależniających i 

zagrożeń z nimi 

związanych 

Rozwijanie wiedzy na temat 

szkodliwości środków 

uzależniających, zwrócenie 

uwagi na trudności w walce z 

nałogiem, rozwijanie postawy 

otwartej na poszukiwanie 

pomocy oraz porady w 

Pogadanka na temat szkodliwości uzależnień, stwarzanie atmosfery wsparcia i zrozumienia. 



sytuacjach trudnych. 

 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna 

 

Zdobywa podstawową 

wiedzę na temat stresu, 

potrafi zapanować nad 

własnymi emocjami 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

stresujących, zachęcanie ucznia 

do podejmowania prób 

panowania nad emocjami 

Pogadanka o przyczynach powstawania i sposobach walki ze stresem, ćwiczenia w rozpoznawaniu swoich emocji 

i nazywanie ich, rozmowa na temat sposobów rozładowywania emocji 

Inspiruje do myślenia o 

własnej motywacji do 

działania, gromadzi i 

porządkuje wiedzę o 

sobie 

Stwarzanie sytuacji 

zachęcających do samooceny i 

analizy własnych cech 

charakteru, typu osobowości 

Przeprowadzanie samooceny, sporządzanie listy zalet i wad 

 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

 

Szanuje i kultywuje 

tradycje narodowe, zna 

symbole narodowe, 

posiada świadomość 

przynależności 

narodowej. Ma 

potrzebę uczestnictwa 

w kulturze 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych, promowanie 

wartości patriotycznych. 

Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, pogadanki na zajęciach z wychowawcą. 

Jest świadomy roli 

zainteresowań w życiu 

człowieka, 

ma pozytywny 

stosunek do procesu 

kształcenia. 

Zachęcanie do pracy nad sobą 

oraz odkrywania rozwijania 

swoich pasji. 

Organizacja zajęć umożliwiających prezentacje swoich pasji, zainteresowań. 



Potrafi odpowiednio 

zachować się w 

różnych sytuacjach 

życiowych, jest 

wrażliwy na kwestie 

moralne. 

Wyrabianie nawyków dobrego 

zachowania się. 

Uczenie grzeczności, kultury towarzyskiej i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach: w gronie 

rodzinnym, w szkole, na ulicy, wśród nieznajomych, w życiu towarzyskim. 

 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy dla kl. IV 

 

Lp. Tematyka zajęć 

1.  Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa podczas pandemii   

2.  Organizacja życia w klasie IV. 

3.  Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły. 

4.  Zdrowy i higieniczny tryb życia.  

5.  Jakie zmiany czekają nas w drugim etapie nauczania. 

6.  Dzień Chłopca w naszej klasie - wybór supermena klasy IV. 

7.  Jestem dzieckiem, ale mam prawa i obowiązki.                

8.  Jak aktywnie słuchać? 

9.  Czar przeciwko złości, magiczne słowa. 

10.  O wodzie i mydle - co to jest higiena osobista? 

11.  Sport to zdrowie. Dlaczego warto być aktywnym fizycznie? 

12.  Fikcja i rzeczywistość w mediach.  

13.  Bezpieczeństwo w sieci. Jak korzystać z Internetu? 

14.  Pamiętajmy o rocznicach wielkich wydarzeń. 

15.  Recepta na nudę, czyli jak spędzić wolny czas? 

16.  Książka, którą warto przeczytać, autor, którego warto poznać? 

17.  Kultura języka, stroju i zachowania. 

18.  Wigilia klasowa-moja rola w przedświątecznych przygotowaniach. 

19.  Co to znaczy być asertywnym? 

20.  Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce. 

21.  Ferie, ferie i po feriach – zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku. 

22.  Kształtowanie własnej wartości, w wielu rzeczach jestem bardzo dobry. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Komunikacja werbalna i niewerbalna. Czy potrafimy rozmawiać ze sobą? 

24.  Jakim jestem uczniem, moje miejsce w klasie. 

25.  Zachowania ułatwiające i utrudniające pracę w grupie. 

26.  Dlaczego nałogi są szkodliwe? 

27.  Uroczystości szkolne i klasowe. 

28.  Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce. 

29.  Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

W miarę potrzeb przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych z pedagogiem. Zajęcia będą dostosowane do aktualnych 

potrzeb klasy.   



Plan działań wychowawczych dla klasy V 

Cel wychowania: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi. Dostrzega potrzeby innych i potrafi na nie reagować. 

 

Cele operacyjne Zadania Sposoby realizacji 

1.2.Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 1.3.  Kultura - wartości, normy, wzory zachowań.  

Dokonuje samokontroli, 

samooceny, wyciąga wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buduje samoświadomość postaw, 

wartości, wpływów 

 

Uświadamianie uczniom konieczności 

dokonywania samokontroli 

 

 

Stwarzanie sytuacji do obserwacji oraz 

samooceny swoich zachowań oraz próby 

wyciągania wniosków 

 

 

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, 

wartości, wpływów oraz postaw.  

-planowanie 

-organizacja czasu, dnia 

-osiągnięcie celu 

- korekta działań 

 

 

- zachowania własne i innych w autentycznych sytuacjach 

-poznawanie siebie – własnych emocji i uczuć 

samoocena i konfrontacji opinii 

 -praca nad sobą 

 

 

- postawy, wartości 

1.2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 



 

Zauważa problemy swoje i innych, 

nazywa je i podejmuje próby 

rozwiązania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty  na doświadczenia innych 

ludzi  

 

 

 

 

Uświadamianie uczniom konieczności 

zauważania problemów swoich i innych i 

nazywania ich 

 

 

Podejmowanie  

z uczniem prób rozwiązywania problemów, 

otwartość na nową wiedzę 

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich sytuacji  

 

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, 

która sprzyja efektywnej współpracy.  

 

 

Rozwijanie umiejętności  

zmiany 

 

-problemy i nazywanie ich 

 

 

 

 

 

-możliwe rozwiązania 

-nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów  

 

 

- pomoc innym ludziom, zwierzętom – idea wolontariatu 

- zachęcanie do pracy w wolontarcie 

 

 

 

 

zadania w zespole-mocne strony uczestników (tworzenie możliwości 

do zespołowego rozwiązywania problemów) 

 

 

-analiza i korekta poczynań 

 

Dostrzega skutki swoich działań  

i modyfikuje je w zależności od 

potrzeb 

 

 

Przynależy do grupy (samorząd 

uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota).  

 

 

 

 

Uświadomienie uczniom konieczności 

zwrócenia uwagi na skutki działań człowieka 

 

 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy  

 

 

 

 Stwarzanie sytuacji do modyfikacji działań 

ucznia w zależności od potrzeb 

 

 

- analizowanie zależności przyczyna – skutek 

- wyróżnianie sytuacji trudnych dla ucznia 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czyny 

współodpowiedzialności za klasę 

 

 

- udział w samorządzie klasowym, wspólnocie, klubie, zespole 

 

 

 

- kształcenie umiejętności analizowania własnego zachowania 



 

 

 

 

 

 

 

Niesie pomoc innym 

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych 

emocji.  

Budzenie chęci i gotowości niesienia pomocy 

innym. 

- uczenie postępowania w sytuacjach trudnych 

- budzenie odpowiedzialności za emocje i zachowania 

 

 

 

 

- wolontariat 

1.3. Kultura - wartości, normy, wzory zachowań.  

 

Rozwija w sobie dociekliwość 

poznawczą 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzega wzorce i autorytety 

 

 

 

Rozwija pasje i zainteresowania 

 

Uświadomienie uczniowi konieczności bycia 

osobą dociekliwą, pragnącą poznać wiele 

aspektów życia 

 

 

 

 

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.  

 

 

- lektura dodatkowa 

 - aktualne problemy najbliższego otoczenia, kraju i świata 

- własna ocena zachodzących zjawisk i zmian w świecie 

wyjścia do kina, teatru 

udział w różnorodnych konkursach 

 

 

 

sylwetki autorytetów w bliskim i dalszym otoczeniu 

 

 

 

hobby, pasje 

udział w zajęciach 

1.3.Kultura - wartości, normy, wzory zachowań.  

1.2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 



 

Stosuje zasady savoir – vivre  

w życiu codziennym  

w szkole i poza nią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwie zachowuje się  

 

 

 

 

 

 

Umiejętność zachowania się przy stole 

 

 

 

 

Znajomość zasad korespondencji 

 

 

Wartościowanie  

i dbanie o rodzinę oraz przyjaciół 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności właściwego 

zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca.  

 

 

- umiejętność nakrycia do stołu 

- przyjmowanie gości 

- właściwe zachowanie w kawiarni, restauracji, barach szybkiej 

obsługi 

- rodzinne, wspólne spożywanie posiłków 

 

- redagowanie życzeń z okazji różnych świąt 

- umiejętność pisania zawiadomienia, obwieszczenia, ogłoszenia 

 

- uświadamianie roli macierzyństwa i ojcostwa 

- rola dziadków w rodzinie 

- jak być dobrym bratem, dobrą siostrą 

- jak dbać i pielęgnować przyjaźń 

 

 

 

- zachowanie w muzeum, teatrze, kinie i filharmonii 

- umiejętność odbioru różnych dzieł sztuki 

 

1.3. Kultura, wartości, normy zachowań. 

Zna i kultywuje tradycje  rodzinne 

i narodowe 

 Rozwija wiedzę na temat historii swojej 

ojczyzny, tradycji, wartości patriotycznych i 

moralnych. 

 

 

- coroczne odwiedzanie grobów powstańców oraz ofiar II wojny 

światowej 

- organizowanie wigilii klasowej 

- pogadanki z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości, 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy wybuchu II wojny 

światowej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

 

1.1. Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

 



Wykazuje dbałość o własne 

zdrowie 

 

 

 

 

 

 

Zna zasady higieny osobistej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuje  rozkład dnia i właściwie 

wykorzystuje wolny czas 

 

 

 

Aktywnie wypoczywa 

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną 

motywacją oraz analizą czynników, które ich 

demotywują.  

 

 

 

Kształtowanie umiejętności podejmowania i 

realizacji zachowań prozdrowotnych.  

 

Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń 

zdrowotnych.  

Wdrażanie do aktywnego zdrowia własnego. 

 

 

Prezentowanie sposobów pokonywania 

własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń 

i niedoskonałości.  

 

 

. 

 

Nauka właściwego planowania zajęć. 

Budzenie aktywności uczniów w planowaniu 

dobrego wypoczynku. 

 

Oddawanie się pasjom, szukanie  

 

 

 

Wskazywanie wpływu prawidłowego 

odżywiania się na rozwój fizyczny i wydolność 

umysłową 

 

- profilaktyka, higiena osobista 

 

 

 

 

 

 

 

- pogadanki,  

 

 

 

 

- kampanie profilaktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazówki dotyczące wykonywania różnych prac domowych,  

racjonalne gospodarowania czasem, wzory spędzania czasu wolnego 

 

 

 



 

 

 

Potrafi właściwie się odżywiać 

zainteresowania pozaszkolne,  zamiłowania czytelnicze i inne 

 

 

- uprawianie sportów 

 

1.4 Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Zna podstawy negocjacji i 

mediacji 

Unika konfliktu 

 

 

 

 

Identyfikuje własne postępowanie 

 

 

 

 

Analizuje wpływ nastawienia do 

siebie innych 

 

 

 

 

Rozwija poczucie w zdrowe 

zachowanie 

 

 

 

 

 

Wie o szkodliwym wpływie 

multimediów na życie człowieka 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i 

mediacji.  

 

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania 

przyczyn własnego postępowania.  

 

 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do 

siebie i innych na motywację do podejmowania 

różnorodnych zachowań. 

  

 

Rozwijanie poczucia osobistej 

odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania 

się w prawidłowe i zdrowe zachowania.  

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

symptomów uzależnienia od komputera i 

Internetu.  

- scenki dramowe, techniki mediacyjne, negocjacyjne 

 

 

 

 

 

- samoocena, autoanaliza 

 

 

 

 

 

asertywne odmawianie 

zachęcanie do dzaiłania 

 

 

 

 

 

- zdrowy styl życia – dieta, uprawianie sportu,  

 

 

 

 

 

 

limit czasowy korzystania z komputera i Internetu, 

zagrożenia : infoholizm, przemoc 



kampanie profilaktyczne 

 

Lp. Tematyka zajęć 

1. Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa podczas pandemii  

2. Organizacja życia w klasie V. 

3. Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły. 

4. Zdrowy i higieniczny tryb życia.  

5. Jak kontrolować swoje emocje? 

6. Mój czas wolny. Jak planować swój czas wolny? 

7. Dlaczego warto mieć pasje i zainteresowania? 

8. Jak realizuję zachowania prozdrowotne? 

9. Sztuka zauważania problemów i ich rozwiązywanie. 

10. Jak pomagać sobie i innym w sytuacjach trudnych? 

11. Sytuacje zagrożenia. Jak reagować i sobie z nimi radzić? 

12. Dlaczego muszę ponosić konsekwencje swoich działań? 

13. Jak zachować się w danej sytuacji i miejscu? 

14. Szkodliwy wpływ zagrożeń na życie fizyczne i psychiczne człowieka. 

15. Dlaczego tak ważna jest motywacja? 

16 Aktywny wypoczynek w czasie ferii. 

17. Dlaczego musimy dbać o higienę osobistą? 

18 Omawiamy swoje zachowanie. 

19 Jak dbać o higienę pracy umysłowej? 

20 Dlaczego warto czytać i co warto czytać?. 

21. Jak akceptować własne słabości i ograniczenia? 

22. Czy potrafię bezpiecznie korzystać z Internetu i komputera? 

23. Święta narodowe wyznacznikiem tożsamości obywatelskiej. 

24. Dlaczego warto podejmować działania ekologiczne? 

25. Empatia- dlaczego jest to umiejętność przydatna w przyjaźni? 

26. Jak poprawić efektywność porozumiewania się? 

27. Zachowania ułatwiające i utrudniające pracę w grupie. 

28. Jak zachowaliśmy się w I i II semestrze? – samoocena. 



29. Bezpieczeństwo podczas wakacji.  

W miarę potrzeb przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych z pedagogiem. Zajęcia będą dostosowane do aktualnych potrzeb klasy.   

 

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

2 jest świadomy własnej tożsamości narodowej, zna i kultywuje tradycje, 

3 dostrzega swoje mocne strony,  

4 dostrzega świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości oraz potrzeby innych ludzi,  

5 jest komunikatywny w stosunku do kolegów i dorosłych,  

6 ma swoje zdanie, potrafi zadbać o swoje zdrowie, emocje i relacje z otoczeniem 

7 potrafi egzekwować swoje prawa,  

8 jest świadomy własnych uczuć i innych,  

9 potrafi twórczo myśleć,  

10 potrafi organizować pracę własną i zespołową,  

11 jest wrażliwy na degradacje środowiska naturalnego, podejmuje próby walki o ochronę środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działań wychowawczych dla klasy VI 

Cel wychowania: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, dokonuje właściwej samooceny, rozwija swoje pasje i zainteresowania. 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 

 

Uczy się form współżycia 

społecznego, zasad 

samorządności, umiejętności 

współpracy. 

 

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu klasowego 

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu szkolnego 

- przydział zadań do realizacji 

- powierzenie funkcji do pełnienia 

- przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

 

 

Uczy się uświadamiać swoje 

emocje, komunikować je oraz 

panować nad nimi, uczy się 

wyrażania własnych opinii, 

przekonań, poglądów. 

 

 

 

Rozwijanie u uczniów 

świadomości emocjonalnej 

Pokonywanie trudności z 

komunikowaniem emocji 

Podejmowanie z uczniem 

prób panowania nad 

emocjami. 

 

 

- ćwiczenia w rozpoznawaniu swoich emocji, nazywanie ich 

 

- ćwiczenia w prawidłowym wyrażaniu uczuć oraz własnych przekonań 

 

- zapoznanie ze sposobami rozładowywania emocji 

 

 

Rozwija swoje mocne strony, 

pracuje nad słabymi, rozwija 

zainteresowania i poszerza 

autonomię i samodzielność 

 

 

 

 

 

Stwarzanie sytuacji 

zachęcających do samooceny 

i analizy swoich postaw i 

zachowania. 

Zachęcanie do pracy nad sobą 

oraz odkrywania i rozwijania 

swoich pasji. 

 

- sporządzenie listy zalet i wad 

- ankieta – samoocena 

- wywiad – jaki jestem, co lubię? 

- rozmowa na temat zainteresowań, propozycje sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 



 

Dostrzega skutki swoich działań 

i modyfikuje je w zależności od 

potrzeb. Jest wrażliwy na różne 

obszary ludzkich problemów i 

potrzeb, wie, że należy udzielić 

pomocy potrzebującym. 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

analizowania swojego 

zachowania 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za czyny, 

współodpowiedzialność za 

drugiego człowieka. 

Pomoc w sytuacjach 

trudnych. 

 

- wykorzystanie sytuacji wychowawczych do wyrobienia odpowiedzialności za swoje czyny 

- stwarzanie sytuacji do modyfikowania działań ucznia w zależności od potrzeb 

- przedstawienie i analiza przykładów zachowań właściwych i niewłaściwych oraz ich 

następstw 

- udział w akcjach charytatywnych. 

 

Potrafi przyznać się do winy, 

przeprosić. 

 

 

 

Potrafi zachować się przy stole i 

w restauracji. 

 

Łagodzenie konfliktów 

koleżeńskich i rodzinnych, 

przepraszanie, kategorie 

przewinień 

 

Właściwe ułożenie nakrycia 

stołu, usadzenie gości i 

zachowanie się przy stole 

 

- umiejętność przyznawania się do winy, przeprosiny 

 

 

- zachowanie się przy stole, w jadalni w szkole i poza nią, wyjścia do kina i restauracji 

 

1.2 Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

 

Aktywnie planuje swój czas 

pracy i wypoczynku doskonaląc i 

wzmacniając tym samym 

zdrowie fizyczne. Jest świadomy 

swoich mocnych i słabych stron, 

rozpoznaje własne cechy 

osobowości. Ma właściwą 

postawę wobec zdrowia i życia 

jako najważniejszych wartości. 

 

Promowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia. 

Rozwijanie umiejętności 

godzenia pracy  

z wypoczynkiem. 

Kształtowanie umiejętności 

planowania swojego czasu 

pracy oraz swojego 

wypoczynku. 

 

- analiza własnych potrzeb  

i zainteresowań 

- wyznaczanie celów krótko-  

i długoterminowych 

- wartościowanie zajęć ważnych i mniej ważnych 

- giełda pomysłów na temat form spędzania wolnego czasu w najbliższej okolicy 

- wyjścia klasowe do kina, teatru, analiza repertuaru 



  

 

 

 

Jest świadomy szkodliwego 

wpływu uzależnienia i e-

uzależnienia na życie człowieka i 

jego zdrowie, wie do kogo 

zwrócić się o pomoc w trudnych 

sytuacjach. Umie radzić sobie z 

własnymi negatywnymi 

emocjami oraz z zachowaniami 

agresywnymi. 

 

 

 

Wskazywanie przyczyn 

powstawania uzależnień oraz 

czynników chroniących. 

Kształtowanie postaw 

asertywnych, kształtowanie 

właściwej samooceny. 

Budowanie poczucia 

bezpieczeństwa. 

Zwrócenie uwagi na 

trudności w walce z 

nałogiem. 

 

- pogadanka na temat przyczyn powstawania uzależnień i e-uzależnień 

- dyskusja na temat szkodliwego wpływu uzależnień na życie i zdrowie człowieka 

- stwarzanie atmosfery wsparcia i zrozumienia 

 

Czuje się bezpiecznie w szkole. 

Wie, że rzetelna wiedza pomaga 

przezwyciężyć sytuacje 

problemowe. Wie, że w sieci 

należy zachować szczególną 

ostrożność przy podawaniu 

danych osobowych. 

Budowanie dobrego klimatu 

szkoły, atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji 

problemowej oraz 

promowanie rzetelnej wiedzy 

na temat zagrożeń. 

Kształtowanie przekonań 

dotyczących znaczenia 

posiadanych informacji, 

których wykorzystanie 

pomaga w redukowaniu lęku 

w sytuacjach trudnych. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych, 

oraz ograniczonego zaufania 

do osób poznanych w sieci. 

- pomoc w sytuacjach trudnych 

- pogadanki na temat zagrożeń w Internecie, cyberprzemocy, e-uzależnień. 



 

Aktywnie planuje swój czas 

pracy i wypoczynku doskonaląc i 

wzmacniając tym samym 

zdrowie fizyczne. Jest świadomy 

swoich mocnych i słabych stron, 

rozpoznaje własne cechy 

osobowości. Ma właściwą 

postawę wobec zdrowia i życia 

jako najważniejszych wartości. 

 

 

Promowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia. 

Rozwijanie umiejętności 

godzenia pracy  

z wypoczynkiem. 

Kształtowanie umiejętności 

planowania swojego czasu 

pracy oraz swojego 

wypoczynku. 

 

 

 

 

- analiza własnych potrzeb  

i zainteresowań 

- wyznaczanie celów krótko-  

i długoterminowych 

- wartościowanie zajęć ważnych i mniej ważnych 

- giełda pomysłów na temat form spędzania wolnego czasu w najbliższej okolicy 

- wyjścia klasowe do kina, teatru, analiza repertuaru 

1.3 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 

Zna i kultywuje tradycje, szanuje 

kulturę i dorobek narodowy. 

Dokonuje analizy postaw, 

wartości. 

Rozwijanie wiedzy na temat 

historii swojej ojczyzny, 

tradycji, wartości 

patriotycznych i moralnych. 

 

 

- coroczne odwiedzanie grobów powstańców oraz ofiar II wojny światowej 

- organizowanie Wigilii klasowej 

- pogadanki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

 

 

 Tematyka zajęć z wychowawcą 

1.  Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa podczas pandemii  

2.  Organizacja życia  szkoły  

3.  Bezpieczeństwo w szkole i drodze do szkoły. 

4.  Zdrowy i higieniczny tryb życia. 

5.  Jak właściwie wyrażać swoje emocje i przekonania? 

6.  Moje mocne i słabe strony czyli co mi wychodzi najlepiej. 

7.  Planowanie czasu pracy i aktywnego wypoczynku. 

8.  Zachowanie w miejscach publicznych. 

9.  Sztuka zauważania problemów i ich rozwiązywania. Jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej? 



10.  Szkodliwy wpływ uzależnień na życie człowieka. E-uzależnienia zagrożeniem XXI wieku. 

11.  Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? 

12.  Odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. 

13.  Jak planować swój czas pracy i jak się efektywnie uczyć? 

14.  Zycie i zdrowie psychiczne i fizyczne jako wartości nadrzędne. 

15.  Infoholizm, fonoholizm i inne „izmy” – zagrożenia płynące z rozwoju technologii. 

16.  Ferie, ferie i po feriach – zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku. 

17.  Dlaczego musimy dbać o higienę osobistą? 

18.  Zachowanie asertywne a agresywne – sztuka odmawiania. 

19.  Samoocena i analiza swoich postaw. Dlaczego właściwy obraz własnego ja jest tak ważny? 

20.  Kultura i dorobek narodowy – dlaczego powinniśmy je znać szanować?  

21.  Jak rozwijać swoje pasje i zainteresowania? 

22.  Jakimi wartościami należy kierować się podejmując ważne decyzje? 

23.  Dlaczego bezinteresowność bywa satysfakcjonująca? Wolontariat jako przejaw empatii i odpowiedzialności. 

24.  Jak się czuję w naszej klasie? Budujemy dobry klimat szkoły. 

25.  Uroczystości szkolne i klasowe jako czynnik budujący więz z klasą i szkołą. 

26.  Dlaczego warto znać i podziwiać bohaterów narodowych? Analiza postaw i wartości. 

27.  Tradycje patriotyczne elementem dziedzictwa narodowego. Dlaczego obchodzenie świąt narodowych kształtuje postawę 

obywatelską? 

28.  Jak zachowaliśmy się w I i II półroczu? – samoocena. 

29.  Bezpieczeństwo podczas wakacji.  

W miarę potrzeb przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych z pedagogiem. Zajęcia będą dostosowane do aktualnych potrzeb klasy.   

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

1. akceptuje samego siebie, ma właściwą samoocenę i właściwy obraz samego siebie 

2. zna siebie, swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie jakim człowiekiem chce być,  

3. potrafi efektywnie planować swoje działania,  

4. wie, jaki wpływ mają inni na jego zachowania i postawy, jest odpowiedzialny za siebie i innych 

5. jest świadomy zagrożeń płynących z nowych technologii, nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu,  

6. potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych, wie, gdzie szukać pomocy 

7. potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i konfliktami,  

8. prowadzi zdrowy tryb życia, aktywnie spędza czas wolny 



9. jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory 

10. zna i szanuje tradycje i symbole narodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy VII 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 

 

Uczeń umiejętnie wchodzi w 

interakcje z otoczeniem; 

bezkonfliktowo współpracuje z 

grupą rówieśniczą.   

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu klasowego 

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu szkolnego 

- przydział zadań do realizacji 

- powierzenie funkcji do pełnienia 

- przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

 

Uczeń potrafi rozwijać swą 

kreatywność i kształtuje w sobie 

odpowiedzialność za realizację 

przydzielonych zadań. 

 

Propagowanie kreatywnego 

myślenia. Rozwijanie u 

uczniów poczucia 

odpowiedzialności za siebie i 

innych, a także świadomości 

konsekwencji 

podejmowanych działań. 

 

- pobudzanie twórczego myślenia (ćwiczenia na kreatywność); 

- analiza przykładów rożnych zachowań i ich skutków; 

- obiektywna samoocena i ocena dokonań kolegów; 

- ponoszenie konsekwencji swojego zachowania. 

 

 



Uczeń zna alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu.  

 

 

 

 

 

Uczeń właściwie kształtuje swój 

charakter i chętnie angażuje się 

w życie lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

Uświadamianie uczniom 

różnorodnych form spędzania 

wolnego czasu (np. teatr, 

zajęcia sportowe).  

 

 

 

Kształtowanie wśród uczniów 

umiejętności analizowania 

swojego zachowania, 

samooceny i cech charakteru. 

Zachęcanie do udziału 

uczniów w lokalnych 

uroczystościach, imprezach 

kulturalnych. 

 

- wykorzystanie analizy SWOT (moje miejsce w klasie) 

- ankieta – samoocena 

- wywiad – jaki jestem, co lubię? 

- rozmowa na temat zainteresowań, propozycje uczniów - sposoby spędzania wolnego 

czasu; 

- współtworzenie właściwego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, 

-udział w akcjach charytatywnych, konkursach, uroczystościach. 

 

 

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Uczeń odpowiedzialnie, 

świadomie i aktywnie planuje 

swój czas pracy oraz 

wypoczynku.  

Uczeń  ma świadomość zmian 

fizycznych i psychicznych 

zachodzących w człowieku w 

okresie dojrzewania. 

 

Promowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia. 

Rozwijanie umiejętności 

rozparcelowywania swojego 

czasu. 

Uświadamianie zmian 

psychicznych i fizycznych w 

procesie dojrzewania, 

omówienie różnic w psychice 

kobiet i mężczyzn. 

 

 

 

- analiza własnych potrzeb  

i zainteresowań; 

- omówienie przemian w psychice dojrzewającej młodzieży; 

- omówienie zmian fizycznych zachodzących w ciele młodego człowieka; 

- giełda pomysłów na temat form spędzania wolnego czasu w najbliższej okolicy 

- wyjścia klasowe do kina, teatru, analiza repertuaru. 



Uczeń zna normy prawne 

obowiązujące młodzież po 

ukończeniu trzynastego roku 

życia. 

 

 

Uczeń zachowuje się 

odpowiedzialnie i empatycznie. 

Uczeń zna zagrożenia związane 

z uzależnieniami różnego typu. 

 

Reagowanie w sytuacjach 

kryzysowych. 

Udzielanie pomocy 

potrzebującym, 

współodczuwanie. 

Zaznajamianie z przepisami 

prawa karnego i cywilnego. 

Wskazywanie przyczyn 

powstawania uzależnień oraz 

czynników chroniących. 

Kształtowanie postaw 

asertywnych. Budowanie 

poczucia bezpieczeństwa. 

Zwrócenie uwagi na 

trudności w walce z 

nałogiem. 

- zapoznanie uczniów z podstawami prawa karnego dotyczącego osób nieletnich; 

- pogadanka oraz dyskusja na temat przyczyn powstawania uzależnień i e-uzależnień 

- dyskusja na temat szkodliwego wpływu uzależnień na życie i zdrowie człowieka 

- stwarzanie atmosfery wsparcia i zrozumienia 

 

Lp. Tematyka zajęć 

1. Zachowanie procedur podczas pandemii .  

2. Organizacja życia w klasie VII . 

3 Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły.  

4 Zdrowy i higieniczny tryb życia. 

5. Cechy mojej osobowości – mój charakter. 

6. Bądź kreatywny, bądź asertywny. 

7. Planowanie czasu pracy i aktywnego wypoczynku. 

8. Sytuacje kryzysowe. 

9. Odpowiedzialność za siebie i innych. 

10. Proces samokształcenia. 

11. Konkretyzacja celów i hierarchizacja zadań. 

12. Poszukiwanie inspiracji. 

13. Zdobywanie wiedzy i umiejętności – czy to konieczne? 

14. Zagrożenia we współczesnym świecie. 

15. Infoholizm, fonoholizm i inne „izmy” – zagrożenia płynące z rozwoju technologii. 

16. Czym są konsekwencje prawne? 

17.. Obiektywna samoocena. 

18. Świat wokół mnie – ocena rzeczywistości. 



19. Samodoskonalenie – praca nad swoim charakterem. 

 20.. Jak rozwijać swoje pasje i zainteresowania? 

21. Dlaczego bezinteresowność bywa satysfakcjonująca? Wolontariat jako przejaw empatii i odpowiedzialności. 

22. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 

23. Czy czujemy się bezpieczni w otaczającym nas środowisku? 

24. Być kobietą…. 

25.. Czy jesteśmy świadomi zmian jakie w nas zachodzą? 

26. Rozwijamy swoje zainteresowania. 

27. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

28. Analiza osiągnięć. 

29. Bezpieczeństwo w czasie wolnym. 

W miarę potrzeb przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych z pedagogiem. Zajęcia będą dostosowane do aktualnych potrzeb klasy.   

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

1. Rozumie zmiany zachodzące w psychice dojrzewającego człowieka i akceptuje zmiany fizyczne organizmu. 

2. Akceptuje samego siebie, ma właściwą samoocenę. 

3. Zna zagrożenia wynikające z różnego typu uzależnień i rozumie konsekwencje niewłaściwego postępowania.   

4. Zna siebie, swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie jakim człowiekiem chce być. 

5. Potrafi efektywnie planować swój czas wolny.  

6. Potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, wie, jak można pomóc innym.  

7. Prowadzi zdrowy tryb życia, aktywnie spędza czas wolny. 

8. Jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory, bierze aktywny udział e życiu kulturalnym lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan działań wychowawczych dla klasy VIII 

 

Cele Zadania Sposoby realizacji 

 

1.2 Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1.3 Kultura- wartości, normy, wzory zachowań 

 

Uczeń umiejętnie poszukuje 

korzystnych rozwiązań w 

codziennych sytuacjach.   

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu klasowego. 

Przeprowadzenie wyborów 

do samorządu szkolnego. 

- przydział zadań do realizacji 

- powierzenie funkcji do pełnienia 

- przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

 

Uczeń potrafi rozwijać swą 

osobowość i kształtować 

charakter. 

 

Propagowanie działania 

zespołowego. Rozwijanie u 

uczniów potrzeby 

doskonalenia swego 

charakteru. Propagowanie 

kreatywnego myślenia. 

 

- zachęcanie do współpracy; 

- analiza przykładów rożnych zachowań i ich skutków; 

- obiektywna samoocena , ocena własnych możliwości; 

- wyznaczenie celów życiowych (krótkoterminowych i długoterminowych). 

- ustalanie priorytetów życiowych. 

 



Uczeń zna różnice kulturowe 

ludzi różnych narodowości.  

 

 

Uświadamianie uczniom 

różnic wynikających z 

narodowości, religii, tradycji. 

 

- poznanie różnych kultur; 

- analiza różnic pomiędzy ludźmi różnych kultur; 

- zachęcanie do  tolerancji różnic światopoglądowych 

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1.4 Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Uczeń ma świadomość  

konieczności prowadzenia 

zdrowego trybu życia.  

 

Promowanie aktywnego i 

zdrowego trybu życia. 

Zachęcanie do aktywności 

fizycznej. 

 

 

- analiza roli ruchu w życiu człowieka; 

- skuteczne dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne; 

Uczeń efektywnie wykorzystuje 

elementy negocjacji i mediacji. 

Uczeń zna konsekwencje 

moralne i prawne używania 

środków psychoaktywnych. 

Uczeń właściwie ocenia skutki 

podejmowanych działań. 

 

 

Reagowanie w sytuacjach 

kryzysowych i 

wykorzystywanie poznanych 

technik negocjacyjnych. 

Propagowanie wiedzy na 

temat prawnych skutków 

postępowania niezgodnego z 

obowiązującymi normami. 

współodczuwanie. 

Poznawanie źródeł wiedzy na 

temat uzależnień i pomocy w 

sytuacjach kryzysowych. 

- zapoznanie uczniów z podstawami negocjacji i mediacji; 

- dyskusja na temat konsekwencji      uzależnień i e-uzależnień 

- dyskusja na temat szkodliwego wpływu uzależnień na życie i zdrowie człowieka 

- zapoznanie ze źródłami wiedzy ( w tym strony internetowe, telefony zaufania) 

- stwarzanie atmosfery wsparcia i zrozumienia 

- propagowanie zachowań empatycznych 

 



Uczeń czuje się bezpiecznie w 

szkole, najbliższym otoczeniu, 

cyberprzestrzeni.  

Budowanie dobrego klimatu 

szkoły, atmosfery wsparcia i 

zrozumienia w sytuacji 

problemowej. Promowanie 

rzetelnej wiedzy na temat 

zagrożeń. Kształtowanie 

przekonań dotyczących 

znaczenia posiadanych 

informacji. 

Rozwijanie świadomości 

dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych, 

oraz ograniczonego zaufania 

do osób poznanych w sieci. 

- określanie alternatywnych rozwiązań problemu; 

- wzajemna pomoc w sytuacjach trudnych 

-dyskusja na temat zagrożeń w Internecie, cyberprzemocy, e-uzależnień. 

Lp. Tematyka zajęć 

1. Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa podczas pandemii  

2. Organizacja życie w klasie VIII 

3. Zdrowy i higieniczny tryb życia.  

4. Ponoszenie konsekwencji swoich wyborów. 

5. Odpowiedzialność w życiu codziennym. 

6. Zasady pracy zespołowej. 

7. Moje priorytety. 

8. Ruch to zdrowie. 

9. Kreatywność młodego człowieka. 

10. Wpływ używek na życie człowieka. 

11. Bezpieczeństwo w Sieci. 

12. Czym jest moralność? 

13. Nieletni wobec prawa, prawo wobec nieletnich. 

14. Weryfikacja różnych źródeł wiedzy. 

15. Wykorzystywanie wiedzy – poczucie bezpieczeństwa. 

16. Humanitaryzm. 

17. Obiektywna samoocena. 

18.. Różnorodność kulturowa. 



19. Korzyści z poznawania innych kultur. 

20. Sztuka kompromisu. 

21. Dlaczego dbamy o swoje zdrowie? 

22. Dialog w rozwiązywaniu problemów. 

23. Gdzie i jak szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia? 

24. Lokalny patriotyzm. 

25. Odpowiedzialność społeczna. 

26. Jak możemy zaangażować się w życie lokalnej społeczności? 

27. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

28. Analiza własnych osiągnięć. 

29. Poczucie bezpieczeństwa. 

W miarę potrzeb przeprowadzenie 3 godzin wychowawczych z pedagogiem. Zajęcia będą dostosowane do aktualnych potrzeb klasy.   

 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

1. Rozumie konieczność rozwiązywania problemów na drodze mediacji. 

2. Umiejętnie korzysta z wiedzy na temat różnych kultur i narodowości. 

3. Ma poczucie odpowiedzialności społecznej. 

4. Dostrzega potrzebę bezustannego doskonalenia siebie jako jednostki , członka rodziny, lokalnej społeczności, narodu. 

5. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. 

6. Wykorzystuje wiedzę, by budować poczucie bezpieczeństwa. 

7. Potrafi hierarchizować wartości i ustalać priorytety. 

8. Potrafi dostrzegać korzyści zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby monitorowania i ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do 

ewaluacji pozyskamy przez: 

-rozmowy i wywiady z uczniami i rodzicami 

-obserwację uczniów w różnych sytuacjach 

-wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu wychowawczego 

-analizę dokumentów szkolnych /dzienniki, protokoły, plany pracy/ 

-ankiety prowadzone wśród uczniów i rodziców 

-analizę wytworów pracy uczniowskiej 

 

Poza systematycznym monitorowaniem programu na jego zakończenie zostanie przeprowadzona całościowa ewaluacja programu. W klasach I-III do badania 

ewaluacyjnego programu może być wykorzystana technika „Narysuj i napisz” lub ankieta ewaluacyjna. W klasach IV-VIII przeprowadzone zostaną ankiety 

ewaluacyjne (wśród uczniów oraz rodziców).  

 

Wzory ankiet ewaluacyjnych (do wyboru). 

 

 

Ankieta dla uczniów 
Chcemy dowiedzieć się, co myślisz o wybranych sprawach dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. 

Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie będzie wiedział, kto ją wypełnił. Bardzo prosimy Cię o szczere odpowiedzi.  

 



Poniżej znajduje się lista zdań. Przeczytaj uważnie każde z nich i zastanów się, w jakim stopniu się z nim zgadzasz. Wstaw X w jedną kratkę w każdym 

wierszu. 

 

 

 Tak Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Nie 

1.1. Zdrowie - znaczenie zdrowia w mojej szkole  
 

1. W mojej szkole często spędzamy czas aktywnie (np. na wycieczkach, 

wyjściach pozaszkolnych)  

 

    

2. W mojej szkole uważa się, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną 

sprawą  

 

    

3. Na lekcjach różnych przedmiotów zajmujemy się tematami 

dotyczącymi naszego zdrowia i samopoczucia  

 

    

4. Na zajęciach z wychowawca omawiamy tematy dotyczące zdrowia, 

naszego samopoczucia, naszego spędzania czasu wolnego. 

 

    

5. To, czego uczę się o zdrowiu w szkole, zachęca mnie do dbania o 

zdrowie  

 

    

6. W mojej szkole jest czysto.  

 

    

7. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (np. nie 

śmiecą, nie niszczą sprzętu)  

 

    

8. Jeśli jem obiad w stołówce szkolnej, to mogę zjeść smaczny i zdrowy 

posiłek.  

 

    

1.2 Relacje - atmosfera w mojej klasie i szkole  
 

 

9. Nauczyciele omawiają z nami reguły (zasady) pracy na lekcjach.  

    



 

10. Nauczyciele pytają nas o zdanie w sprawach, które nas dotyczą (np. 

miejsce wycieczki, wybór filmu w kinie). 

 

    

11. Nauczyciele biorą pod uwagę nasze opinie  

 

    

12. Nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie  

 

    

13. Nauczyciele są dla mnie życzliwi  

 

    

14. Nauczyciele dostrzegają to, w czym jestem dobra/-y  

 

    

15. Nauczyciele pomagają mi, kiedy mam jakieś kłopoty lub trudności  

 

    

16. Uczniowie w mojej klasie są dla siebie życzliwi  

  

 

    

17. Uczniowie w mojej klasie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim 

jestem  

 

    

18. Gdy jakiś uczeń w mojej klasie ma jakiś kłopot, inny uczeń stara się 

mu pomóc  

 

    

19. Uczniowie w mojej klasie dokuczają sobie rzadko lub wcale (np. 

rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze sobą)  

 

    

20. Uczniowie w mojej klasie starają się, aby nikt nie był pozostawiony na 

uboczu  

 

    

1.3 Kultura 

21. Biorę udział w obchodzeniu uroczystości narodowych w szkole (np. 11 

listopada, 3 maja) 

    

22. Na lekcjach wychowawczych rozmawiamy o wartościach, jakimi 

należy się kierować podejmując ważne decyzje. 

    

23. Na poszczególnych przedmiotach omawiamy wzory właściwych     



zachowań. 

24. Na języku polskim i historii mówimy o ojczystej kulturze i historii.     

1.4 Bezpieczeństwo i moje samopoczucie w szkole 

25. Zwykle dobrze czuję się w szkole  

 

    

26. Lubię być w szkole.      

27. W szkole czuję się bezpiecznie  

 

    

 

 

Co powoduje, że dobrze czujesz się w szkole? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jeżeli źle czujesz się w szkole, to co jest tego powodem? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy! 

 

 

Ankieta dla uczniów 
Chcemy dowiedzieć się, co myślisz o wybranych sprawach dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. 

Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie będzie wiedział, kto ją wypełnił. Bardzo prosimy Cię o szczere odpowiedzi.  

 

Poniżej znajduje się lista pytań. Przeczytaj uważnie każde z nich i wybierz jedną odpowiedź. 

 

1.   Jak często myśl o pójściu do szkoły wywołuje w Tobie stres? 

a) zawsze 

b) często 

c) niekiedy 

d) bardzo rzadko 

e) wcale 

 



2.   Czego na lekcjach jest za mało? 

a) dobrych stopni 

b) humoru 

c) wypowiedzi samych uczniów 

d) dobrej, sensownej pracy 

e) inne, jakie? …………………………………………………………………………… 

 

3.   Jaka była najczęściej  postawa nauczycieli wobec Ciebie? 

a) wroga 

b) obojętna 

c) wykazująca zainteresowanie 

d) życzliwa i ciepła 

e) inna, jaka? ……………………………………………………………………………. 

 

4.   Do najciekawszych  zalet nauczycieli zaliczasz: 

      ……………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

 

5.   Do największych wad nauczycieli zaliczasz: 

      ……………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

 

6.   Czy nauczyciele byli w stosunku do ciebie szczerzy: 

a) zawsze 

b) często 

c) rzadko 

d) nigdy 

7.   Czy masz do nich zaufanie? 

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć 

8.   Czy otrzymałeś od nauczyciela przedmiotu pomoc, kiedy jej potrzebowałeś? 

a) tak 

b) nie 

c) nie potrzebowałem pomocy 



 

9.   Czy podawane przez nauczycieli polecenia są dla Ciebie zrozumiałe? 

a) w 100% 

b) w 75% 

c) w 50% 

d) w 25% 

e) poniżej 25% 

 

10.  Co chciałbyś jeszcze powiedzieć o nauczycielach, którzy Cię uczą? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

11. Który przedmiot najbardziej lubisz i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Który przedmiot jest najbardziej dla Ciebie najbardziej stresujący? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. Dlaczego ten  właśnie przedmiot jest dla Ciebie najbardziej stresujący? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Czy masz zaufanie do mnie jako do wychowawcy? 

a) tak 

b) nie 

c) trudno powiedzieć 

 

15. Którego nauczyciela przedmiotu najbardziej cenisz i dlaczego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

16. Czy któryś nauczyciel przedmiotu wzbudza w Tobie stres? Jeśli tak to dlaczego? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

Dziękujemy! 

 

 

Ankieta dla rodziców 

Chcemy poznać Pani/Pana zdanie na temat wybranych spraw dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. 

Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o szczere odpowiedzi.  

Poniżej znajduje się lista zdań. Proszę przeczytać każde z nich i zastanowić się, w jakim stopniu Pani/Pan się z nim zgadza. Proszę wstawić X w jedną kratkę 

w każdym wierszu. 

 

 

 Tak Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Nie 

1.1 Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

1. W szkole mojego dziecka uważa się, że zdrowie i dobre 

samopoczucie jest ważną sprawą  

 

    

2. Moje dziecko dużo uczy się w szkole o tym, jak dbać o zdrowie  

 

    

3. Wychowawca klasy konsultuje z rodzicami tematy dotyczące 

zdrowia, które omawia z dziećmi w czasie zajęć z wychowawca 

(informuje rodziców o nich, pyta ich o ich opinie i propozycje w tej 

sprawie) 

 

    

4. W szkole mojego dziecka jest czysto.  

 

    

5. Na zebraniach rodziców omawiane są sprawy związane z 

aktywnością fizyczną uczniów i ich uczestnictwem w zajęciach 

wychowania fizycznego  

 

    

6. Nauczyciele poruszają tematy związane ze zdrowiem dzieci i 

zdrowym odżywianiem. 

    



 

1.2 Relacje – atmosfera w szkole  mojego dziecka 

7. W szkole mojego dziecka są jasno określone zasady współpracy z 

rodzicami  

 

    

8. Jestem pytana/-ny o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy 

klasy lub szkoły  

 

    

9. Moje zdanie na temat życia i pracy klasy lub szkoły jest brane pod 

uwagę  

 

    

10. Jestem zachęcana/-ny do udziału w życiu i pracy klasy lub szkoły  

 

    

11. Dyrekcja szkoły i nauczyciele są dla mnie życzliwi  

 

    

12. Nauczyciele udzielają mi wyczerpujących informacji o postępach 

i zachowaniu mojego dziecka w szkole  

 

    

13. Nauczyciele i dyrekcja udzielają mi pomocy w sprawach mojego 

dziecka, gdy jej potrzebuję  

 

    

14. Nauczyciele są dla mojego dziecka życzliwi  

 

    

15. Nauczyciele traktują moje dziecko sprawiedliwie  

 

    

16. Nauczyciele dostrzegają to, w czym moje dziecko jest dobre  

 

    

17. Nauczyciele pomagają mojemu dziecku, kiedy ma jakieś kłopoty  

 

    

1.3 Kultura 

18. Moje dziecko bierze udział w obchodach uroczystości 

patriotycznych (np. 11 listopada) 

    

1.4 Bezpieczeństwo     

19. Zwykle dobrze czuję się w szkole mojego dziecka  

 

    



20. Lubię przychodzić do szkoły mojego dziecka  

 

    

21. Poleciłabym/-łbym innym rodzicom tę szkołę jako przyjazne 

miejsce dla dziecka i jego rodziców  

 

    

 

 

Co powoduje, że DOBRZE czuje się Pan/Pani, przebywając w szkole swojego dziecka? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jeżeli ZLE czuje się Pan/Pani, przebywając w szkole swojego dziecka, to jaki jest tego powód? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dziękujemy! 

Ankieta dla rodziców 

Chcemy poznać Pani/Pana zdanie na temat wybranych spraw dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. 

Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o szczere odpowiedzi.  

 

Wpisz w poniższy ranking stwierdzenia zaczynając od tego, z którym zgadzasz się  najbardziej a kończąc na tym, którym zgadzasz się w najmniejszym 

stopniu. 

 

1. wychowawca potrafi pomóc dziecku w rozwiązywaniu jego problemów  

2. szkoła spełnia oczekiwania rodziców 

3. nauczyciele przedmiotowi są przyjaźni i otwarci na potrzeby uczniów 

4. rodzice mają łatwy dostęp do informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka  

5. rodzice są poinformowani o zajęciach dodatkowych, których może korzystać dziecko (np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznych)  

6. rodzice mają możliwość uczestniczenia w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły  

7. zebrania i rozmowy indywidualne z rodzicami są organizowane stosownie do potrzeb   

8. konsultacje z rodzicami odbywają się według ustalonego harmonogramu 



9. rodzice mają możliwość uczestniczenia w uroczystościach szkolnych i klasowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proszę zaznaczyć jedną, wybraną przez siebie odpowiedź. 

 

1 Wychowawca jest zaangażowany w życie klasy i otwarty na współpracę z Rodzicami. 

- zgadzam się 

- nie mam zdania w tej kwestii 

- nie zgadzam się 

 

2 Wychowawca chętnie i jasno udziela informacji o dziecku.  

- zgadzam się 

- nie mam zdania w tej kwestii 

- nie zgadzam się 

 

 



3 Wychowawca interesuje się problemami klasy i stara się je rozwiązywać.  

- zgadzam się 

- nie mam zdania w tej kwestii 

- nie zgadzam się 

 

4 Jako Rodzic jestem właściwie poinformowany o tym co dzieje się w życiu szkoły i klasy. 

 - zgadzam się 

 - nie mam zdania w tej kwestii 

 - nie zgadzam się 

 

5. Mając możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka, wybrałbym tę placówkę. 

- zgadzam się 

- nie mam zdania w tej kwestii 

- nie zgadzam się 

 

6. Jakich zmian oczekują Państwo w funkcjonowaniu klasy i szkoły? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

 

Dziękujemy! 

 

Absolwent naszej szkoły 

Absolwent Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach:  

1. potrafi odróżnić dobro od zła, w swoich wyborach kieruje się wartościami, zna i przestrzega zasad moralnych,  

2. zna i docenia wartość rodziny oraz pielęgnowanych w niej postaw (np. odpowiedzialność, miłość, poświęcenie, umiejętność przebaczania, 

zrozumienie, szacunek)  

3. jest patriotą, interesuje się historią, tradycją i kulturą ojczystą, szanuje symbole narodowe i religijne, na miarę swojego wieku wykazuje się postawą 

obywatelską, 

4. zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne, identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną  

5. jest tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów, szanuje drugiego człowieka bez względu na jego pozycję materialną, przekonania, pochodzenie 

6. planuje działania i przewiduje ich efekty stara się akceptować siebie, potrafi dokonać samooceny  



7. potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego  

8. potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny  

9. korzysta z różnych źródeł informacji potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych  

10. aktywnie i bezpiecznie spędza czas wolny, prezentuje postawę współzawodnictwa zamiast rywalizacji (postawę prowadzącą do pozytywnego 

przyjmowania sukcesów i porażek) dba o swoje zdrowie,  

11. potrafi twórczo myśleć, reaguje na sugestię i krytykę  

12. zna zagrożenia związane z nałogami 

13. dostrzega potrzeby własne i innych ludzi, potrafi bezinteresownie udzielić pomocy 

14. zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania  

15. umie organizować pracę własną i zespołową, potrafi egzekwować swoje prawa,  umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej  

16. jest przygotowany do podjęcia  nauki w szkole ponadpodstawowej - potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi, z szacunkiem odnosi się do 

rówieśników i osób starszych, jest dociekliwy i ambitny, potrafi się skutecznie uczyć i poprawnie formułować swoje wypowiedzi.  

 

 

Zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski.  

Podpisy Samorządu Uczniowskiego: 

1…………………………………. 

2…………………………………. 

3…………………………………..      

 

Zaopiniowany przez Radę Rodziców. 

  Podpisy Rady Rodziców: 

1……………………………….…. 

2………………………………….. 

3………………………………….. 

 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno- przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach dnia…………………..2020r. zatwierdziła 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

                   

   ……………………………………………….. 

                                                                                  Przewodniczący Rady  Pedagogicznej 

 

 



 

 

Uchwałą nr ……………………………….. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1  Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach 

z dnia ……………………2020r. został zatwierdzony Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny. 

 

 

 

 

 


