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˵W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz  

bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” 

- aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pew-

niej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie 

tylko z „drugim”, ale także i dla „drugich”.˝ 

 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNECSO (2.06.1980r.) 
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PODSTAWA PRAWNA 

 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59) 

- 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 stop-

niu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przy-

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

- Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działal-

ności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz.1249 

- Ustawa z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

- Kierunki Polityki Oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

- Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) 

- Statut Szkoły Podstawowej nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego, Statut Gimnazjum nr 5 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Wizerunek absolwenta 
 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samo-

dzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

 
Absolwent: 

 czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem, 

 kieruje się w postępowaniu zasadami moralnymi, 

 jest odpowiedzialny za siebie i innych, 

 zachowuje  się zgodnie z wymogami miejsca i chwili, 

 potrafi  współdziałać z innymi, rozwiązywać konflikty, 

 w twórczy sposób rozwija swoje zdolności i zainteresowania wykorzystując kompetencje informatyczne, 
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 ma poczucie własnej wartości, 

 dba o zdrowie psychiczne i sprawność fizyczną, nie ulega nałogom, 

 wykazuje się wrażliwością na krzywdę innych, 

 jest tolerancyjny, opiekuńczy w stosunku do osób niepełnosprawnych i potrzebujących, 

 dąży do budowania więzi między pokoleniami, 

 planuje karierę i rolę zawodową, 

 świadomie uczestniczy w różnych formach kultury, 

 dąży do obcowania z przyrodą, dostrzega piękno wokół siebie. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele programu 
 

1. Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny uwzględnia cztery podstawowe wartości uznane przez nauczycieli i ro-

dziców, jako wiodące w pracy z młodzieżą:  

Miłość, Prawda, Tolerancja, Odpowiedzialność. 

 

Praca wychowawczo – profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań ukierunkowanych na rozwój uczniów w sfe-

rach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, duchowej. 

 

2. Cele ogólne programu: 

 stwarzanie warunków bezpieczeństwa dla uczniów, 

 wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia,  

 wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym,  

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

 przygotowanie do podejmowania prawidłowych decyzji życiowych, 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do dziedzictwa narodowego, 

 traktowanie każdego człowieka indywidualnie i podmiotowo, 

 ograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym. 
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3. Cele szczegółowe: 

 kształtowanie postaw dbania o bezpieczeństwo własne i innych, 

 wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z praw i przestrzegania obowiązków ucznia, 

 nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe, 

 nabywanie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, 

 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, 

 dostrzeganie zagrożenia życia ze strony nałogów i złych nawyków, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 zapewnienie uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej, w tym uczniom niepełnosprawnym, prawidłowego funkcjono-

wania w szkole, 

 rozwijanie twórczej postawy ucznia, 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności, prezentowanie właściwych wzorów w szkole i poza nią, 

 przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystanie mediów, jako narzędzi pracy intelektualnej, rozwijanie kompetencji infor-

matycznych, 

 upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie umiejętności świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

 ukazywanie  roli rodziny w życiu każdego dziecka, kształtowanie ważności postawy ucznia w rodzinie, respektowanie praw  

i obowiązków, 

 przeciwstawianie się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształtowanie gotowości współdziałania i pomocy, 

 integrowanie zespołów klasowych i społeczności szkolnej, 

 kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji uczniów wobec kolegów pochodzących z innych krajów, 

 uczenie się dostrzegania potrzeb własnych i innych ludzi, 

 uświadamianie uczniom możliwości wykorzystania własnego potencjału do niesienia pomocy innym, 

 kształtowanie umiejętności przeżywania emocji, radzenia sobie ze stresem i agresją, 

 kształcenie samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów, 

 wyrabianie szacunku do tradycji narodowych i języka ojczystego, 

 określanie miejsca oraz roli Polski i Polaków w Europie, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, przygotowanie do życia w społeczności lokalnej, 

 rozwijanie wrażliwości na problemy ochrony środowiska, 

 rozwijanie poczucia wartości pracy, odpowiedzialności i satysfakcji z uczenia się. 
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4. Uwagi ogólne o realizacji programu: 

 

 program wychowawczo - profilaktyczny szkoły współtworzą rodzice, 

 w pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły przyjmuje się zasadę, że najważniejsze prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci 

mają rodzice. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. W nim przekazywany jest system wartości. Szkoła wspiera 

rodziców w dziedzinie wychowania. Sukces wychowawczy jest możliwy, gdy zaistnieje współpraca między szkołą a rodziną. W sytuacjach, 

gdzie dobro dziecka jest zagrożone, szkoła podejmuje działania profilaktyczne lub interwencyjne. 

 treści programu wychowawczo - profilaktycznego są realizowane przez: nauczycieli, wychowawców, pedagoga i innych pracowników 

placówek wspomagających pracę szkoły, 

 na podstawie programu szkoły wychowawca planuje zadania wychowawcze dla klasy, 

 przy planowaniu  pracy  uwzględniane są potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy, 

 w tworzeniu klasowych planów wychowawczych uczestniczą rodzice, 

 zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, 

różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Podział zadań 
1. Dyrektor: 

 

 dba o dobre funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 
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2. Nauczyciele: 

 

 wspierają swoja postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; udzielają po-

mocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

 kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w programie wychowawczym, 

 reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci, 

 zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wyjść i wycieczek. 

 

 

3. Wychowawcy klas: 

 

 poznają uczniów oraz ich środowisko, utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

 wspierają i wspomagają rodziców w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, 

 integrują zespół klasowy, 

 rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy, 

 interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, 

 wdrażają uczniów do samodzielności i demokracji, 

 propagują zasady kulturalnego zachowania, 

 troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą, 

 włączają uczniów niepełnosprawnych w życie społeczności szkolnej. 

 

 

 

4. Rodzice: 

 
 współtworzą dokumenty szkolne, 

 uczestniczą w organizacji roku szkolnego, 

 współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci, 

 dbają o realizację obowiązku szkolnego. 
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5. Pedagog szkolny: 
 

 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych, 

 wspólnie z zespołem nauczycieli określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb, 

 organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne wynikające z programu szkoły,  

 wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, 

 działa na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

 dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, 

 kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas, 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

 

6. Pracownicy niepedagogiczni: 

 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę, 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych. 

 

 

 

7. Rada rodziców: 

 

 reprezentuje ogół rodziców i podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły, 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz o ich wypoczynku,  

 współuczestniczy w opracowaniu dokumentów szkolnych. 
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8. Samorząd uczniowski: 

 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 inspiruje i organizuje życie kulturalne na terenie szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Ceremoniał szkolny 
 
1. Podczas świąt i uroczystości obowiązuje ceremoniał szkolny. 

2. Szkoła przy organizowaniu różnorodnych uroczystości i imprez współpracuje ze środowiskiem lokalnym. 

3. Imprezy szkolne, pozaszkolne, środowiskowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem imprez. 
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ROZDZIAŁ VI 

Plany działań wychowawczo - profilaktycznych 
 

 

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych dla punktu przedszkolnego. 
 

SFERA ZADANIA WYCHOWAWCZE 

 
SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA  

SUKCESU 

MONITORING 

 I 

EWALUACJA 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

 Zapoznajemy dzieci z prawami i ich obowiązkami. 

 Egzekwujemy właściwe zachowania dzieci. 

 Kreujemy sytuacje do poznania przez dziecko war-

tości i norm społecznych. 

 

2. Tworzenie klimatu wspierającego zdrowie po-

przez promowanie zdrowego stylu życia. 

 Kształtujemy nawyki cichego zachowania. 

 Dbamy o zdrowie, właściwe odżywianie i prawi-

dłową postawę ciała dzieci. 

 Wprowadzamy atmosferę spokoju i życzliwości, 

aby dzieci czuły się bezpiecznie w domu, w szkole, 

w klasie i grupie rówieśniczej. 

 Kształtujemy postawę otwartości i zaufania wobec 

rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

 Kontynuujemy akcję „Szklanka mleka dla szkół” 

 

 

 

 

Opracowanie regulaminu 

dla poszczególnych oddzia-

łów. 

Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji placówki. 

 

 

 

 

Pogadanki 

 

Organizacja wycieczek. 

Praca metodami aktywizu-

jącymi, opowiadania, ilu-

stracje. 

Współpraca z policją i in-

nymi instytucjami wspoma-

gającymi pracę szkoły. 

Zorganizowanie miejsca 

zabaw. 

 

Dziecko: 

 stara się przestrze-

gać regulaminów, 

 umie zachować 

się podczas ewa-

kuacji. 

 

 

 

 

 

Dziecko: 

 umie dobrze za-

chować się 

w miejscach pu-

blicznych, 

 potrafi rozpozna-

wać sytuacje za-

grożenia, 

 potrafi bezpiecz-

nie poruszać się 

w otoczeniu, 

Obserwacja za-

chowań dzieci, 

analiza dokumen-

tów. 

Próbna ewakuacja 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja dzieci 

i wystawa prac 

plastycznych. 

Analiza dokumen-

tów szkolnych. 
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Wdrażamy dzieci do wykonywania czynności samoob-

sługowych oraz higienicznych. 

 

 

 

Realizujemy program profilaktyczny: 

„Czyste powietrze wokół nas” 

Wspieranie rodziców 

w wychowaniu dzieci. 

 

 

 

Pogadanki, zajęcia warszta-

towe. 

 aktywnie spędza 

czas, 

 troszczy się o 

swoje zdrowie, 

dba o prawidłową 

postawę ciała, 

 zna 5 zasad bez-

piecznego zacho-

wania się na dro-

dze, 

 posiada wiedzę na 

temat zachowań 

prozdrowotnych. 

 

 

 

 

Obserwacja 

dzieci. 

Systematyczna  

i wybiórcza kon-

trola wprowadzo-

nych strategii. 

 

 

Wychowawcy 

punktu przed-

szkolnego. 

 

 

3. Uspołecznienie dziecka: 

a) Kształtowanie nawyków kultury osobistej. 

 Kształtujemy nawyki higieny osobistej, grzeczno-

ści, na co dzień, kulturalnego spożywania posiłków. 

 Uczymy dbałości o własny wygląd i strój odpo-

wiedni do okoliczności; 

 Uczymy szacunku dla drugiego człowieka. 

 

b)  Kształtowanie właściwej komunikacji między-

ludzkiej. 

 Uczymy zasad prawidłowego komunikowania, roz-

wiązywania konfliktów bez stosowania przemocy. 

 Zachęcamy do pracy nad sobą. 

 Organizujemy uroczystości wg harmonogramu im-

prez szkolnych i bierzemy w nich udział. 

Pogadanki, plansze, ekspo-

zycje ścienne. 

 

Kontrola i korekta zacho-

wań dzieci. 

 

 

 

Programy artystyczne,  

gry i zabawy wg kalenda-

rza imprez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziecko dobrze 

sobie radzi w rela-

cjach z rówieśni-

kami. 

Obserwacja za-

chowań dzieci 

podczas zajęć, 

uroczystości 

szkolnych 

i w trakcie spoży-

wania posiłków. 

 

Dzienniki zajęć, 

analiza dokumen-

tacji szkolnej. 



14 

 

 

 

 

 

4.    Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Uczymy się hymnu państwowego. 

 Poznajemy symbole narodowe i religijne. 

 Poznajemy piękno naszej ojczyzny, miasta i osie-

dla. 

 

Pogadanki, oglądanie fil-

mów, wycieczki, udział 

w uroczystościach. 

Dziecko: 

 rozumie znacze-

nie symboli naro-

dowych i religij-

nych, szanuje je, 

 potrafi przyjąć od-

powiednią po-

stawę wobec 

hymnu, godła, 

sztandaru. 

Obserwacja za-

chowań dzieci 

podczas uroczy-

stości. 

 

 

5. Promocja uczniów zdolnych. 

 Rozwijamy zainteresowania i zdolności dzieci. 

 Rozwijamy umiejętności czytelnicze. 

 

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

 Indywidualizujemy pracę z dzieckiem zdolnym 

i mającym  trudności w nauce z uwzględnieniem 

jego sytuacji społeczno – ekonomicznej. 

 Otaczamy szczególną opieką dzieci z innych kra-

jów. 

 Wdrażamy do pomocy koleżeńskiej. 

 Wzmacniamy poczucie własnej wartości, indywidu-

alności, oryginalności dziecka oraz potrzeby two-

rzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

Indywidualizacja pracy 

z dziećmi. 

 

 

Współpraca z biblioteką 

osiedlową, udział w lek-

cjach bibliotecznych, zało-

żenie kart czytelniczych, 

wypożyczanie książek. 

 

 

Indywidualizacja pracy 

z dziećmi. 

Współpraca z poradnią 

psychologiczno-pedago-

giczną. 

 

 

Dziecko: 

 osiąga sukcesy, 

prezentuje swoje 

talenty, 

 wypożycza 

książki, 

 aktywnie bierze 

udział w lekcjach 

bibliotecznych, 

 pracuje na miarę 

swoich możliwo-

ści, 

 adaptuje się do 

nowego środowi-

ska. 

Analiza wyników 

osiąganych 

w konkursach. 

Dzienniki zajęć, 

obserwacja 

dzieci. 

Dzienniki zajęć 

i analiza doku-

mentacji szkolnej. 
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Plan działań wychowawczo - profilaktycznych dla klas I - III 
 

 

SFERA ZADANIA WYCHOWAWCZE 
SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUK-

CESU 

MONITORING 

 I  

EWALUACJA 

 

 

 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

 Zapoznajemy uczniów z ich prawami i obo-

wiązkami. 

 Stosujemy procedury interwencyjne w sytua-

cjach  kryzysowych. 

 Egzekwujemy właściwe zachowania uczniów. 

 Zapoznajemy uczniów z drogami ewakuacyj-

nymi. 

 

 

 

 

 

 Zapoznajemy uczniów z zasadami bezpiecz-

nego zachowania się w szkole i poza nią (wy-

cieczki, imprezy, zawody sportowe, czas 

wolny). 

Opracowanie klasowych re-

gulaminów, przypomnienie 

regulaminu zachowania na 

korytarzach w czasie 

przerw, poznanie regula-

minu wycieczek i „zielo-

nych szkół”, przypomnienie 

procedur interwencyjnych. 

Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji placówki. 

Prezentacje multimedialne, 

filmy edukacyjne, poga-

danki. 

 

Bieżące interweniowanie 

we wszystkich przypadkach 

zachowań przemocowych 

uczniów. 

Realizacja tematów o bez-

pieczeństwie w ruchu dro-

gowym. 

Spotkanie z policjantem. 

Ustalenie zasad zachowania 

się w grupach uczniów 

(klasa, świetlica). 

Uczeń: 

 stara się przestrze-

gać regulaminów, 

 zna swoje prawa  

i obowiązki, 

 zna drogi ewakua-

cyjne, 

 

 

 

 zna zasady bez-

pieczeństwa. 

Obserwacja za-

chowań uczniów, 

analiza dokumen-

tów. 

Próbna ewakuacja 

szkoły. 

 

 

 

 

 

Obserwacja za-

chowań 

uczniów, proto-

koły powypad-

kowe. 
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Uczenie zasad bezpiecz-

nego korzystania z Inter-

netu i innych mediów. 

 
 

 

 

 

2. Uspołecznienie dziecka: 

a) Kształtowanie nawyków kultury osobistej. 

 Kształtujemy nawyki higieny osobistej, grzeczno-

ści, na co dzień, kulturalnego spożywania posiłków. 

 Uczymy dbałości o własny wygląd i strój odpo-

wiedni do okoliczności. 

 Uczymy szacunku dla drugiego człowieka, odpo-

wiedniej postawy wobec ludzi starszych i niepełno-

sprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwrażliwiamy na przejawy przemocy oraz uczymy 

właściwego reagowania na agresję u innych. 

 Uczymy uczniów odpowiedzialności za swoje 

czyny. 

 

b) Kształtowanie właściwej komunikacji mię-

dzyludzkiej. 

 Uczymy zasad prawidłowego komunikowania, roz-

wiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, 

zachęcamy do pracy nad sobą. 

 Organizujemy uroczystości wg harmonogramu im-

prez szkolnych i bierzemy w nich udział. 

 Organizujemy Dzień Otwarty Szkoły. 

Pogadanki, gazetki, plan-

sze, ekspozycje ścienne. 

Wyjścia do kina, teatru, 

muzeum 

Kontrola i korekta zacho-

wań uczniów. 

Programy artystyczne, gry  

i zabawy wg kalendarza im-

prez. 

Realizacja tematów o zdro-

wym stylu życia, w tym do-

tyczących zdrowego odży-

wiania się i higieny. 

 

Apele wychowawcze. 

 

Uwzględnianie tematyki za-

chowań agresywnych na 

lekcjach i podczas zajęć 

w świetlicy. 

Rozgrywki sportowe, aka-

demie, apele, konkursy. 

Przygotowanie do konkur-

sów.  

 

Koncerty, zbiórki i kierma-

sze. 

Uczeń : 

 stosuje zwroty 

 grzecznościowe, 

szanuje dorosłych, 

młodszych i ró-

wieśników, oka-

zuje im to w sło-

wach i działaniu, 

nie hałasuje, pra-

widłowo korzysta 

z sanitariatów, 

stosuje zasady 

savoir-vivre’u, 

kulturalnie spo-

żywa posiłki, dba 

o mienie szkolne, 

 właściwie reaguje 

na przejawy prze-

mocy, 

 

 

 wykonuje proste 

prace na rzecz 

swojej klasy, 

 bierze aktywny 

udział w zajęciach 

i imprezach klaso-

wych oraz akcjach 

charytatywnych. 

Obserwacja za-

chowań uczniów 

podczas zajęć, 

przerw, uroczysto-

ści szkolnych 

i w trakcie spoży-

wania posiłków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć, 

analiza dokumen-

tacji szkolnej.  
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 Działamy w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

 Bierzemy udział w akcjach charytatywnych. 

 

 3.   Dbanie o wszechstronny rozwój ucznia. 

 Rozwijamy kompetencje matematyczne, przyrodni-

cze, informatyczne. 

 Upowszechniamy czytelnictwo wśród dzieci. 

 Organizujemy kółka przedmiotowe i zaintereso-

wań. 

 Stosujemy różnorodne, atrakcyjne metody  

nauczania. 

 Wspieramy rodziców – zwiększając ich kompeten-

cje wychowawcze. 

 

 

 

 

4. Promocja uczniów zdolnych. 

 Rozwijamy zainteresowania i zdolności uczniów 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 

 Przygotowujemy i umożliwiamy uczniom udział  

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przeglądach 

artystycznych. 

 Eksponujemy osiągnięcia uczniów na tablicy „Na-

sze osiągnięcia” i szkolnej stronie www. 

 Organizujemy Koncert Szkolny –„Nasze  

Gwiazdy”. 

 Dokumentujemy działalność artystyczną uczniów 

w „Kronice szkoły” i fotoreportażach ściennych. 

 

 

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

Korzystanie z centrum mul-

timedialnego. 

Lekcje biblioteczne, kon-

kursy czytelnicze, wyjścia 

do biblioteki publicznej, ak-

cje promujące czytelnictwo. 

Organizacja kółek przed-

miotowych i zainteresowań, 

w tym kółka komputero-

wego z elementami progra-

mowania. 

 

Indywidualizacja pracy 

z uczniami. 

Dodatkowe zajęcia poza-

lekcyjne. 

 

 

 

 

 

Organizacja Koncertu 

Szkolnego – „Nasze 

Gwiazdy”. 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć wyrów-

nawczych, korekcyjno-

Uczeń: 

 korzysta z cen-

trum multimedial-

nego, 

 korzysta z zaso-

bów biblioteki, 

 rozwija swoje za-

interesowania i zdol-

ności, 

 potrafi korzystać 

z komputera. 

 

 

Uczeń: 

 osiąga sukcesy  

i zdobywa na-

grody, 

 rozwija swoje 

zdolności i zainte-

resowania, 

 prezentuje swoje 

talenty, 

 bierze udział 

w konkursach. 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć, 

analiza dokumen-

tacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza wyników 

osiąganych  

w konkursach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć  
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 Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne. 

 Indywidualizujemy pracę z uczniem zdolnym i ma-

jącym trudności w nauce. 

 Udzielamy indywidualnej pomocy  

psychologiczno- pedagogicznej uczniom  ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi.  

 Wdrażamy do pomocy koleżeńskiej. 

 Udzielamy wsparcia i pomocy dydaktycznej ucz-

niom pochodzącym z innych krajów. 

kompensacyjnych i rewali-

dacyjnych. 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedago-

giczną. 

Objęcie pomocą psycholo-

giczno – pedagogiczną  

uczniów ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi. 

Wspólne wypracowanie 

metod pracy z uczniem. 

Organizowanie kącika za-

baw. 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem. 

Uczeń pracuje na 

miarę swoich możli-

wość, osiąga sukcesy 

w różnych dziedzi-

nach. 

i analiza doku-

mentacji szkolnej. 

 

 

 

 

6. Tworzenie klimatu wspierającego zdrowie po-

przez promowanie zdrowego stylu życia. 

 Organizujemy uczniom zajęcia pozalekcyjne arty-

styczne, sportowe oraz wycieczki i „zielone 

szkoły”.  

    Dbamy o zdrowie, właściwe odżywianie 

 i prawidłową postawę ciała uczniów. 

    Potrafimy udzielić pomocy w nagłych wypadkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja wycieczek i 

„zielonych szkół”. 

Praca metodami aktywizu-

jącymi. Filmy video, DVD, 

opowiadania, ilustracje. 

Współpraca z policją i in-

nymi instytucjami wspoma-

gającymi pracę szkoły. 

Kółka sportowe, tańce, 

gimnastyka korekcyjna. 

Zajęcia z zasad udzielania 

pierwszej pomocy. Realiza-

cja programu „Ratujemy 

i Uczymy Ratować”. 

Zorganizowanie miejsca za-

baw. 

 

Uczeń: 

 dba o swoje zdro-

wie, 

 jest wrażliwy na 

piękno,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja dzieci  

i wystawa prac 

plastycznych. 

Analiza dokumen-

tów szkolnych. 
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     Wprowadzamy atmosferę spokoju i życzliwości, 

aby uczniowie czuli się bezpieczni, w szkole, w kla-

sie  

i grupie rówieśniczej. 

     Kształtujemy postawę otwartości i zaufania wobec 

rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

     Realizujemy zajęcia profilaktyczne:      

 

Kl. I  

„Zajęcia integracyjne” 

 

„ Nie ufaj obcym” 

Cykl zajęć o tematyce: 

- spędzanie czasu wolnego,  

- sposoby wzbudzania zaufania u dzieci przez osoby 

obce,        

- nauka zasad zachowania się w czasie spotkania  

z obcym, zły dotyk,   

- kształtowanie właściwych zachowań w zakresie ruchu 

drogowego. 

 

„Nie pal przy mnie, proszę” – program. 

 

Kl. II  

„Rozmawiamy ze sobą” 

 

 

„Zdrowo i bezpiecznie w domu, w szkole  

i z rówieśnikami”  

Cykl zajęć o tematyce: 

- praktyczne umiejętności udzielania I pomocy, 

- bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy, 

Pedagogizacja rodziców. 

 

Pogadanka, opowiadania, 

spotkanie z policjantem, 

praca metodami aktywnymi 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień. 

pogadanki, zajęcia warszta-

towe. 

 

 

 

 

 

 

pogadanka, praca metodami 

aktywnymi 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

 

 

 

 

pogadanki, praca metodami 

aktywnymi  

 

 umie dobrze za-

chować się  

w miejscach pu-

blicznych, 

 dba o bezpieczeń-

stwo swoje i in-

nych, 

 potrafi rozpozna-

wać sytuacje za-

grożenia w świe-

cie realnym jak i 

w sieci www, 

 potrafi unikać sy-

tuacji zagrożenia i 

sam ich nie stwa-

rza, 

 potrafi udzielić 

pomocy w na-

głych wypadkach, 

 potrafi bezpiecz-

nie poruszać się w 

otoczeniu, 

 aktywnie spędza 

czas, 

 troszczy się o 

swoje zdrowie, 

dba o prawidłową 

postawę ciała, 

 zna 5 zasad bez-

piecznego zachowa-

nia się na drodze, 

 

 

wychowawcy 

klas, pedagog we 

współpracy z poli-

cją 

 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

wych. fizycznego, 

pedagog we 

współpracy  

z pracownikami 

CLU 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

wych. fizycznego, 

pedagog we 

współpracy  
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- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,  

- uczestnictwo w grupie, nawiązywanie pozytywnych 

kontaktów interpersonalnych. 

 

Kl. III 

„Bezpieczeństwo w sieci” 

 

 

„Potrafię odmówić- czego muszę się wystrzegać” 

Cykl zajęć o tematyce: 

-  nikogo nie ma w domu, 

-  czy zawsze należy słuchać dorosłych? 

-  właściwie reagujemy na różne zagrożenia, 

- bezpiecznie korzystamy z komputera i Internetu, 

 - praktyczne umiejętności udzielania  I pomocy. 

 

 

 Wdrażamy do higienicznego wypoczynku i regene-

racji sił podczas przerw szkolnych, świątecznych, 

ferii zimowych, wakacji. 

 Niwelujemy wysoki poziom hałasu. 

     Wdrażamy osiedlowy program promujący      

organizację imprez bezalkoholowych. 

     Kontynuujemy realizację programu      

      „Szkoła promująca zdrowie”. 

 Kontynuujemy akcję „Szklanka mleka dla      

szkół” i „Owoce w szkole”. 

     Prowadzimy akcję „Lekki plecak”. 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

 

 

 

pogadanki, praca metodami 

aktywnymi  

 

 

 

 

Pogadanki o wpływie ha-

łasu na zdrowie człowieka. 

Gazetka szkolna. 

Organizowanie zawodów 

w Dniu Sportu. 

 

 

Opracowanie strategii od-

chudzania plecaków: 

- zostawianie obuwia 

zmiennego w szatni, 

- zostawianie w szkole ma-

teriałów i przyborów. 

 

    posiada wiedzę na 

temat zachowań 

prozdrowotnych, 

  zna wpływ czło-

wieka na własne 

zdrowie. 

 

 

 

 

z pracownikami 

CLU 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 

 

Obserwacja 

uczniów. 

Systematyczna  

i wybiórcza kon-

trola wprowadzo-

nych strategii. 
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 7. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Poznajemy symbole narodowe i religijne  

 Uczymy się hymnu państwowego i szkolnego. 

 Poznajemy baśnie i legendy narodowe. 

 Poznajemy piękno naszej ojczyzny, miasta i osie-

dla. 

 Obchodzimy Dzień Patrona Szkoły i święta naro-

dowe wg harmonogramu imprez.  

 Organizujemy i przeprowadzamy apele i akademie  

w związku z ważnymi uroczystościami wg harmo-

nogramu. 

 Organizujemy Wojewódzki Festiwal Pieśni Patrio-

tycznych, akademię środowiskową z okazji Święta 

Niepodległości. 

 Popularyzujemy wiedzę o mieście i regionie. 

 

 Pogadanki, oglądanie 

filmów, wycieczki, kon-

kursy, spotkania, udział 

w uroczystościach, in-

scenizacjach, apelach, 

Wojewódzkim Festi-

walu Pieśni Patriotycz-

nych.  

 Przybliżamy sylwetkę 

patrona szkoły. 

 

Uczeń: 

 rozumie znaczenie 

symboli narodowych i 

religijnych, szanuje 

je, 

 zna słowa hymnu 

szkolnego i państwo-

wego, 

 potrafi zaśpiewać 

hymn państwowy 

i szkolny oraz przyjąć 

odpowiednią postawę 

wobec hymnu, godła, 

sztandaru, 

 przyjmuje wła-

ściwą postawę pod-

czas uroczystości. 

 

Obserwacja za-

chowań uczniów 

podczas uroczy-

stości. 

 8.  Kształtowanie postawy proekologicznej. 

 Rozwijamy wrażliwość na problemy ochrony śro-

dowiska z uwzględnieniem  środowiska lokalnego. 

 Rozwijamy wrażliwość na los zwierząt. 

Różnorodne akcje i kon-

kursy o tematyce ekolo-

gicznej na terenie szkoły i 

organizowane przez odpo-

wiednie instytucje. 

Koncert Charytatywny na 

Rzecz Zwierząt. 

Akcje charytatywne. 

Uczeń rozumie po-

trzebę dbania o środo-

wisko: dba o czystość 

i estetykę w swoim 

otoczeniu, segreguje 

odpady (zbiórka ma-

kulatury, baterii), osz-

czędza wodę i energię 

elektryczną. 

Uczeń jest wrażliwy 

na potrzeby zwierząt.  

Analiza dzienni-

ków lekcyjnych, 

uczestnictwa 

uczniów w ak-

cjach  

i konkursach, 

Udział w koncer-

cie. 
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Plan działań wychowawczo - profilaktycznych dla klas IV-VII 
 

 

SFERA ZADANIA WYCHOWAWCZE 
SPOSÓB REALIZACJI KRYTERIA SUK-

CESU 

MONITO-

RING 

 I  

EWALUACJA 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

 Zapoznajemy uczniów z ich prawami  

i obowiązkami. 

 Stosujemy procedury interwencyjne  

w sytuacjach kryzysowych. 

 Egzekwujemy właściwe zachowanie uczniów. 

 Przypominamy uczniom  drogi  ewakuacyjne i sy-

gnały alarmowe. 

 Zapoznajemy uczniów z zasadami bezpiecznego 

wypoczynku, nauki, zabawy. 

 Zaspokajamy potrzeby dzieci. Rozwiązujemy pro-

blemy wieku dojrzewania. 

Opracowanie klasowych re-

gulaminów, przypomnienie 

regulaminu zachowania na 

korytarzach w czasie 

przerw, regulaminu wycie-

czek i „zielonych szkół”, 

procedur interwencyjnych. 

 

Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji placówki. 

Prezentacje multimedialne, 

filmy edukacyjne, poga-

danki. 

Uczeń: 

 stara się przestrze-

gać  regulaminów, 

 zna swoje prawa 

i obowiązki, 

 zna drogi ewakua-

cyjne, 

 zna zasady bezpie-

czeństwa, 

 rodzice i nauczy-

ciele prowadzą wo-

bec dziecka jedno-

lite działania wy-

chowawcze. 

Obserwacja za-

chowań 

uczniów, analiza 

dokumentów. 

 

Próbna ewakua-

cja szkoły. 

 

Obserwacja za-

chowań,  proto-

koły powypad-

kowe - analiza. 

Analiza dzienni-

ków lekcyjnych 

(udział rodziców 

w zebraniach, 

indywidualnych 

kontaktach). 

Analiza dzien-

nika pedagoga. 
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2. Uspołecznienie dziecka: 

Kształtowanie nawyków kultury osobistej   

i właściwej komunikacji międzyludzkiej. 

 Pokazujemy rolę rodziny w życiu każdego czło-

wieka - respektowanie praw i obowiązków w rodzi-

nie. 

 Zapoznajemy uczniów z zasadami savoir- 

vivre’u. 

 Kształtujemy nawyki grzeczności na co dzień, 

umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach 

życiowych, kulturalnego spożywania posiłków. 

 Uczymy szacunku dla drugiego człowieka, odpo-

wiedniej postawy wobec ludzi  starszych, niepełno-

sprawnych i potrzebujących. 

 Uczymy dbałości o własny wygląd i strój odpo-

wiedni do okoliczności. 

 Dbamy o estetyczny wystrój sali lekcyjnej, aktywi-

zujemy dyżurnych. 

 Uczymy poprawnego zachowywania się w miej-

scach użyteczności publicznej, korzystania z tech-

nologii informacyjno - komunikacyjnej. 

 Uczymy odpowiedzialności za własne czyny. 

 Opracowujemy plany pracy samorządu klasowego. 

 Aktywnie uczestniczymy w różnych  

akcjach organizowanych przez szkołę. 

 Organizujemy imprezy klasowe. 

 Wdrażamy uczniów do samodzielności i odpowie-

dzialności w ramach pracy na  rzecz klasy i szkoły. 

 Popularyzujemy imprezy kulturalne.  

 

 

Pogadanki, kontrola  

i korekta zachowań 

uczniów, praca metodami 

aktywnymi. 

 

 

Apele wychowawcze. 

 

 

 

Pomoc koleżeńska, wolon-

tariat, akcje charytatywne. 

 

Imprezy klasowe i szkolne 

wg harmonogramu. 

Prace na rzecz klasy i 

szkoły. 

Zajęcia wychowawcze, po-

gadanki. 

 

 

Wyjścia na filmy, sztuki te-

atralne, wystawy, koncerty 

muzyczne. 

 

 

 

Udział w akcjach charyta-

tywnych. 

Wolontariat. 

Samopomoc koleżeńska. 

Uczeń: 

 zna i stosuje podsta-

wowe zasady savoir-

vivre`u, 

 potrafi zorganizo-

wać pracę własną, 

współpracować  

w grupie, 

 nawykowo stosuje 

zwroty grzecznościowe, 

szanuje dorosłych, 

młodszych i rówieśni-

ków, okazuje im to w 

słowach i działaniu, 

 służy pomocą in-

nym, 

 prawidłowo korzy-

sta z sanitariatów, dba o 

mienie szkolne, 

 kulturalnie spożywa 

posiłki, 

  właściwie komuni-

kuje się  w sieci, nie ob-

raża innych, nie stosuje 

wulgaryzmów, nie za-

mieszcza zdjęć kole-

gów oraz filmów, 

 świadomie  

i aktywnie uczestniczy 

w życiu kulturalnym 

swojego środowiska, 

miasta. 

Dokumentacja 

szkolna, kronika 

szkolna, kroniki 

klasowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja za-

chowań uczniów 

w szkole  

i  miejscach uży-

teczności pu-

blicznej.  
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 Rozwijamy empatię i wrażliwość społeczną. 

Uczeń: 

 dostrzega koniecz-

ność pomocy potrzebu-

jącym, 

 bierze udział w ak-

cjach charytatywnych, 

 uczestniczy w wo-

lontariacie, 

 organizuje samopo-

moc koleżeńską. 

 

Liczba uczniów 

zaangażowanych 

w akcje charyta-

tywne, wolonta-

riat i samopo-

moc koleżeńską. 

 3. Dbanie o wszechstronny rozwój ucznia. 

 Organizujemy kółka zainteresowań. 

 Rozbudzamy zainteresowania uczniów naukami 

matematyczno – przyrodniczymi. 

 Rozwijamy kompetencje informatyczne. 

 Upowszechniamy czytelnictwo wśród uczniów. 

 Rozwijamy zdolności uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Promocja uczniów zdolnych. 

 Rozwijamy zainteresowania i zdolności  

 uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

 Rozwijamy działalność twórczą uczniów. 

 Angażujemy uczniów do udziału  w konkursach 

i przeglądach:  artystycznych i zawodach sportowych. 

 Eksponujemy wytwory działalności uczniów. 

Korzystanie z centrum mul-

timedialnego. 

Lekcje biblioteczne, kon-

kursy czytelnicze, wyjścia 

do biblioteki publicznej, ak-

cje propagujące czytelnic-

two. 

Organizacja kółek przed-

miotowych i zainteresowań. 

Wyjścia na wystawy inter-

aktywne, warsztaty tema-

tyczne, wycieczki dydak-

tyczne, konkursy. 

 

Konkursy przedmiotowe, 

literackie, recytatorskie  

i plastyczne. 

Wystawy prac plastycz-

nych. 

Organizacja Koncertu 

Szkolnego. 

Uczeń: 

 korzysta z centrum 

multimedialnego. 

 korzysta z zasobów 

biblioteki. 

 rozwija swoje zain-

teresowania i zdolności. 

 selektywnie korzy-

sta z zasobów Internetu. 

 

 

 

 

 

Uczeń osiąga sukcesy  

i zdobywa nagrody. 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć, 

analiza doku-

mentacji. 

 

Wyniki konkur-

sów na różnych 

szczeblach. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza doku-

mentów szkol-

nych, liczba 

uczniów uczest-

niczących  

w konkursach 

artystycznych, 

wyjściach do 
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 Udział uczniów w Koncercie Szkolnym „Nasze  

      Gwiazdy”. 

 Organizujemy Dzień Otwarty Szkoły „Piknik           

      Rodzinny”. 

 Aktualizujemy szkolną stronę www. 

 Eksponujemy osiągnięcia na tablicy  

      ściennej i szkolnej stronie www. 

 Dokumentujemy działalność artystyczną  

uczniów  w „Kronice szkoły i   fotoreportażach. 

 

 

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych  

uczniów. 

 Opiekujemy się uczniami potrzebującymi  

pomocy dydaktycznej i wychowawczej. 

 Prowadzimy zajęcia wyrównawcze. 

 Udzielamy indywidualnej pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniom 

niepełnosprawnym). 

 Wdrażamy do pomocy koleżeńskiej. 

 Udzielamy wsparcia i pomocy uczniom pochodzą-

cym z innych krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konkursach i 

przeglądach teatralnych, 

plastycznych, tanecznych  

i muzycznych. 

Chór, zespół muzyczny, te-

atr szkolny. 

 

 

 

 

Udział uczniów w przedsta-

wieniach. 

Przygotowanie galerii prac, 

kiermaszu. Pokaz kronik 

i zeszytów. 

 

 

Prowadzenie zajęć wyrów-

nawczych. 

Współpraca z poradnią psy-

chologiczno-pedagogiczną. 

Udzielanie   pomocy psy-

chologiczno – pedagogicz-

nej uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

zgodnie z zaleceniami za-

wartymi w opiniach po-

radni psychologiczno- 

pedagogicznej i orzecze-

niach o potrzebie kształce-

nia specjalnego. 

 

 

 

 

Uczeń prezentuje swoje 

umiejętności i wytwory 

podczas Pikniku Ro-

dzinnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń pracuje na miarę 

swoich możliwości, 

osiąga sukcesy w róż-

nych dziedzinach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poznaje: 

kina, teatru, fil-

harmonii, BWA, 

muzeum. 

 

 

Dokumentacja 

fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć i 

analiza doku-

mentacji szkol-

nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć 
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 Kształtujemy aktywną postawę wobec przyszłej 

pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. 

Wspólne wypracowanie 

metod zaspokojenia potrzeb 

wszystkich dzieci (pełno-

sprawnych i niepełnospraw-

nych). 

Realizacja nauczania indy-

widualnego. 

 

Zajęcia z nauczycielami, 

wychowawcami i pedago-

giem szkolnym zgodnie 

z wewnątrzszkolnym syste-

mem doradztwa zawodo-

wego. 

 

 siebie i własne pre-

dyspozycje zawodowe, 

 swoje mocne i 

słabe strony. 

 

Uczeń zna zawody, 

uczy się wyszukiwać 

i analizować oferty 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tworzenie klimatu wspierającego zdrowie 

poprzez promowanie zdrowego stylu życia. 

 Uczymy zasad prawidłowego  

Komunikowania się, rozwiązywania konfliktów  

bez stosowania przemocy, zachęcamy do  

pracy  nad sobą. 

 Kształtujemy umiejętność radzenia sobie   

w sytuacjach trudnych. 

 Uczymy radzenia sobie z agresją i przemocą. 

 Propagujemy zdrowy styl życia: 

      - higiena okresu dojrzewania, 

      - prawidłowe odżywianie się, 

      - pierwsza pomoc. 

 Zapoznajemy z mechanizmem  i skutkami      

uzależnień.  

    Uczymy bezpiecznego zachowania się  

podczas pracy z komputerem, dostrzegania     

Praca metodami aktywizu-

jącymi: krąg, burza mó-

zgów, odgrywanie scenek, 

praca w grupach, rysunki, 

plakaty, quizy, pogadanki, 

opowiadania, filmy video. 

Spotkania z pracownikami 

policji i innymi instytu-

cjami wspomagającymi 

pracę szkoły. 

Pogadanki, symulacje róż-

nych sytuacji, ćwiczenia 

np. używania komunikatu 

typu „ja”, doskonalące 

umiejętność odmawiania. 

Uczeń: 

 stosuje zasady 

prawidłowego komuni-

kowania się, rozwiązy-

wania konfliktów, po-

trafi zachować się aser-

tywnie, 

 umiejętnie rozwią-

zuje konflikty bez sto-

sowania przemocy, 

 posiada wiedzę na 

temat zachowań 

prozdrowotnych, 

    potrafi szukać po-

mocy, 

 zna zgubne skutki  

uzależnień, 

Obserwacja za-

chowań.  

Dzienniki zajęć, 

analiza doku-

mentów. 

Rejestr wycie-

czek po mieście. 

Karty wycieczek 

organizowanych 

na terenie Pol-

ski. Dzienniki  

i plany „zielo-

nych szkół”. 
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 niebezpieczeństw Internetu. 

 Organizujemy uczniom zajęcia pozalekcyjne     

artystyczne, sportowe oraz wycieczki  

i „zielone szkoły”.  

 Realizujemy program osiedlowy promujący  

organizację imprez bezalkoholowych. 

 Kontynuujemy akcję „Szklanka mleka dla  

szkół”.  

 Kontynuujemy  akcję „Lekki plecak”. 

 Realizujemy program „Szkoła promująca zdro-

wie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizujemy bloki profilaktyczne: 

 

Kl. IV  

„Agresji i przemocy –nie. Umiejętnie rozwiązuję 

konflikty” 

 

Cykl zajęć o tematyce: 

- co czujemy, 

- radzimy sobie w sytuacjach trudnych, mówimy: 

„nie”- zachowaniom agresywnym, 

- kształtujemy postawy współpracy rówieśniczej,  

- dobry i zły dotyk, 

Realizacja osiedlowego 

programu dotyczącego pro-

filaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

„Trzymaj formę”. 

Wycieczki po mieście Rze-

szowie i najbliższych okoli-

cach, zwiedzanie zabytków. 

Organizacja Dnia Sportu. 

Organizacja wycieczek  

i „zielonych szkół”. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

 Pedagogizacja rodziców . 

 Opracowanie strategii „od-

chudzania plecaków”: 

- uczniowie na zmianę no-

szą do szkoły podręczniki, 

-zostawiają obuwie 

zmienne w szatni. 

 

 

 

 

 

pogadanki  z wykorzysta-

niem plansz, plakatów, ilu-

stracji, praca metodami ak-

tywnymi 

 

 

 

  wykazuje odpowie-

dzialność za swoje 

czyny, 

  umie dobrze zacho-

wać się w miejscach 

publicznych, dba 

o bezpieczeństwo 

swoje i innych, 

 

  posiada wiedzę na te-

mat zachowań prozdro-

wotnych, 

 

  dba o prawidłową 

postawę ciała,  

 zwraca uwagę na  

zawartość swojego ple-

caka, 

 

 umie współpraco-

wać w grupie, 

 radzi sobie z emo-

cjami, 

 

 

 

 

 

 

 

 dba o swoje bezpie-

czeństwo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja 

uczniów. 

Systematyczna  

i wybiórcza kon-

trola wprowa-

dzonych strate-

gii. 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas, pedagog 

we współpracy 

z pracownikami 

CLU  

 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 
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- I pomoc przedmedyczna – nauka opatrywania ran. 

 

„Bezpieczeństwo w szkole” 

 

Kl. V „Wprowadzamy modę na zdrowy styl życia” 

 

Cykl zajęć o tematyce: 

- żyję zdrowo, 

- higiena okresu dojrzewania, 

- wprowadzamy modę na niepalenie,  

- alkoholowe oszustwa. 

 

„Emocje moim drogowskazem – rozpoznawanie  

i konstruktywne  wyrażanie emocji” 

 

Realizacja programu: „Profilaktyka choroby alkoho-

lowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny 

dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego, 

II moduł „Profilaktyka zdrowia psychicznego”. 

 

Kl. VI  

„Uczymy się zachowań asertywnych” 

 

 

 

 

Kl. VII  

„Wpływ używek na zdrowie i kondycję fizyczną” 

Cykl zajęć o tematyce: 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

 

 

pogadanki, plakaty, plan-

sze, reklamy, opowiadania,           

praca metodami aktywnymi 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

 

higienistka szkolna: poga-

danka i film 

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

 

 

pogadanki, praca metodami 

aktywnymi 

 

 

 

 

 stosuje zasady zdro-

wego stylu życia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 potrafi stanowczo 

i bez lęku odmówić 

w sytuacjach trud-

nych i zagrażają-

cych, 

 

 

 świadomie podej-

muje decyzję, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas, pedagog 

we współpracy z 

pracownikami 

CLU 

 

w ciągu całego 

roku szkolnego 
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- wpływ alkoholu, narkotyków, dopalaczy na organizm 

człowieka. 

- straty ponoszone w wyniku uzależnień, 

 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” 

Cykl zajęć o tematyce: 

- edukacja prawna – wybrane zagadnienia prawa ro-

dzinnego  i opiekuńczego oraz ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich. 

 

„Bezpieczeństwo w sieci www” 

 

 

Realizacja programu: „Racjonalne odżywianie – ka-

pitał zdrowia na przyszłość” 

Temat: Zasady prawidłowego odżywiania się. 

 

Realizacja programu ”Znajdź właściwe rozwiązanie” 

- przekazanie wiedzy nt. szkodliwości palenia papiero-

sów i e-papierosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez 

Centrum Leczenia Uzależ-

nień 

 

higienistka szkolna: poga-

danka, film 

 

 

 

wychowawcy 

 

 odpowiada za swoje 

czyny, 

 

 

 

 

 odpowiedzialnie 

wykorzystuje za-

soby Internetu. 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-rozumie znaczenie 

słów: uzależnienie, na-

łóg. 

-dostrzega zgubne dla 

zdrowia fizycznego 

i psychicznego skutki 

uzależnień i nałogów, 

-potrafi przeciwstawić 

się w sytuacji nacisku, 

jest asertywny, 

-wie gdzie szukać po-

mocy w sytuacji zagro-

żenia nałogiem, 

-potrafi racjonalnie spę-

dzać czas wolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza doku-

mentacji. 
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 7. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Kontynuujemy pracę wychowawczą związaną 

z symbolami narodowymi, religijnymi i szkolnymi. 

 Popularyzujemy wiedzę o mieście i regionie. 

 Poznajemy ciekawych ludzi w naszym  

środowisku. 

 Organizujemy i przeprowadzamy apele i akademie 

w związku z ważnymi uroczystościami wg harmono-

gramu. 

 Uczestniczymy w uroczystościach  

patriotycznych organizowanych na terenie miasta. 

Szkołę reprezentuje sztandar szkoły. 

 Przybliżamy sylwetkę patrona szkoły. 

 Kontynuujemy współpracę z kombatantami  

      SZŻAK. 

 

Różnorodne formy pracy na 

lekcjach, apele, akademie, 

gazetki, wystawy, szkolna 

izba pamięci, konkursy. 

Organizacja  Wojewódz-

kiego Festiwalu Pieśni Pa-

triotycznych, wieczornicy 

środowiskowej z okazji 

Święta Niepodległości. 

Uroczystości miejskie. 

 

Udział rodziców w uroczy-

stościach szkolnych i śro-

dowiskowych, dniach 

otwartych. 

Uczeń: 

 zna historię hymnu 

państwowego, 

 zna słowa hymnu 

państwowego i szkol-

nego, 

 przyjmuje właściwą 

postawę wobec hymnu, 

godła, sztandaru, 

 uczestniczy w uro-

czystościach  

patriotycznych na tere-

nie miasta, 

 zna sylwetkę pa-

trona szkoły  i zarys hi-

storii AK. 

Rodzice angażują się 

w życie szkoły. 

Obserwacja za-

chowań uczniów 

podczas uroczy-

stości. 

 

 

 

 8. Kształtowanie postawy proekologicznej. 

 Rozwijamy wrażliwość na problemy  

ochrony środowiska z uwzględnieniem 

środowiska lokalnego. 

 

 

 Rozwijamy wrażliwość na los zwierząt. 

 

 

Różnorodne akcje i kon-

kursy 

o tematyce ekologicznej or-

ganizowane na terenie 

szkoły i  przez odpowiednie 

instytucje . 

 

 

Szkolny Koncert Charyta-

tywny na Rzecz Zwierząt. 

Akcje charytatywne. 

Uczeń: 

-  ma świadomość 

wpływu działalności 

człowieka na stan śro-

dowiska, 

- dba o czystość i este-

tykę w swoim otocze-

niu,  

- segreguje odpady, 

oszczędza wodę i ener-

gię elektryczną, 

-  jest wrażliwy na los 

zwierząt.  

Analiza: 

- dzienników 

lekcyjnych, 

- sprawozdań ze-

społów  przed-

miotowych, 

- uczestnictwa 

uczniów  

w konkursach, 

- treści umiesz-

czonych na ta-

blicach ścien-

nych.  
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Plan działań wychowawczych dla kl. II – III gimnazjum 

 

Zadania 

wychowawcze 

Sposoby realizacji 

 
Kryteria sukcesu Monitoring i ewaluacja 

I. Przygotowanie uczniów 

do życia w społeczności.  

 

- Integracja zespołów klaso-

wych i społeczności szkol-

nej. 

 

 

-Tworzenie norm klaso-

wych  

i rozwijanie samorządności 

w klasach. 

 

 

 

 

 

- Wyjazdy integracyjne oraz spotkania 

klasowe i szkolne. 

- Współpraca uczniów starszych  

z młodszymi, np. przygotowanie im-

prez szkolnych, dyskoteki, samopomoc 

koleżeńska. 

-Tworzenie kontraktów  klasowych, 

ustalanie zasad pracy na lekcjach, za-

chowania na przerwach, podczas wy-

cieczek, imprez klasowych i szkolnych. 

-Opracowanie planu pracy samorządu 

klasowego.  

-Praca w grupie, realizacja projektów. 

-Tworzenie norm i zasad życia szkoły, 

-Zapoznanie z dokumentami szkolnymi  

i procedurami obowiązującymi w 

szkole.  

 

Uczeń ma poczucie przynależ-

ności do społeczności klasowej i 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

Uczeń współtworzy i respektuje 

normy szkolne. 

Uczeń działa na rzecz klasy 

i szkoły. 

 

 

 

 

Uczeń zna i stosuje w życiu 

podstawowe normy, zasady, re-

guły. 

-Obserwacja zachowań uczniów  

w różnych sytuacjach (nauczy-

ciele, dyrekcja, rodzice). 

-Ankiety. 

-Rozmowy.  

 

 

 

-Diagnoza sytuacji wychowaw-

czych w klasach. 

-Analiza wychowawczych planów 

pracy, sprawozdań, zapisów  

w kronice szkolnej, wykaz imprez  

i uroczystości. 

 

 

-Analiza dzienników lekcyjnych. 

-Ankiety dla uczniów. 

-udział w kon-

cercie. 
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- Współdziałanie uczniów, 

nauczycieli i całej społecz-

ności szkolnej. 

 

-Udzielanie indywidualnej 

pomocy psychologiczno-pe-

dagogicznej uczniom ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym nie-

pełnosprawnym. 

 

 

 

 

 

 

- Promocja ucznia zdol-

nego. 

- Rozwijanie zainteresowań 

matematycznych 

i przyrodniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rozpoznanie potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych ucznia oraz jego możli-

wości psychofizycznych. 

-Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do możliwości ucznia zgodnie  

z zaleceniem PPP. 

-Prowadzenie zajęć: wyrównawczych, 

rozwijających zainteresowania i zdol-

ności, 

- Konsultacje.  

 

 

-Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

uczniów poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach przedmio-

towych i innych organizowanych przez 

różne instytucje. 

- Projekty edukacyjne, warsztaty, zaję-

cia interaktywne, wycieczki do cen-

trów naukowych, konkursy. 

-Angażowanie uczniów do udziału w 

konkursach i przeglądach plastycznych, 

muzycznych, teatralnych itp. 

- Udział uczniów w koncercie „Nasze 

Gwiazdy”. 

-Organizacja i udział uczniów  

w uroczystościach i imprezach na tere-

nie szkoły i poza nią.  

-Zajęcia dotyczące wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

-Wyjścia do szkół ponadgimnazjal-

nych. 

 

Uczeń: 

- zna swoje mocne i słabe 

strony, potrafi świadomie praco-

wać nad uzupełnieniem wiedzy, 

-przezwycięża trudności, niepo-

wodzenia, dostrzega potrzeby 

własne i innych ludzi, 

-chętnie rozwija swoje zdolności 

i zainteresowania, 

-nawiązuje prawidłowe relacje  

z rówieśnikami i dorosłymi. 

 

Uczeń odnosi sukcesy  

w konkursach, zdobywa na-

grody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-Analiza ocen z zachowania na I 

i II semestr. 

-Przeprowadzenie próbnej ewaku-

acji. 

-Analiza osiągnięć uczniów po I 

i II semestrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wystawy prac plastycznych 

uczniów, występy muzyczne. 

- Analiza dokumentacji w kronice 

szkolnej, 

zapisów na stronie internetowej 

szkoły i na osiedlowym kanale te-

lewizji kablowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informacje zwrotne dotyczące 

przyjęcia uczniów do szkół ponad-

gimnazjalnych. 
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-Przygotowanie uczniów do 

dalszej drogi edukacyjnej. 

 

Zajęcia profilaktyczne: 

Klasa III 

„Znam swoja wartość” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rozwijanie empatii  

i wrażliwości społecznej. 

-Zapraszanie przedstawicieli szkół po-

nadgimnazjalnych, 

-Spotkania z przedstawicielami cieka-

wych zawodów (także spośród rodzi-

ców). 

-Spotkania w PPP. 

-Pogadanki indywidualne. 

-Konsultacje. 

 

-Udział w akcjach charytatywnych. 

-Wolontariat. 

- Samopomoc koleżeńska. 

-umie dokonać trafnego wyboru 

dalszego kierunku i poziomu 

kształcenia, 

-potrafi podejmować decyzje 

dotyczące planów i aspiracji ży-

ciowych, 

-rozumie znaczenie ważnych 

wartości w życiu człowieka.  

 

 

 

Uczeń: 

-dostrzega konieczność pomocy 

potrzebującym, 

-bierze udział w akcjach chary-

tatywnych, 

-uczestniczy w wolontariacie. 

Pracownicy CLU 

 

 

 

Obserwacje zachowań uczniów  

w różnych sytuacjach. 

 

 

 

Liczba uczniów zaangażowana  

w akcje charytatywne i wolonta-

riat. 

II. Kształtowanie postawy 

patriotycznej.  

 
-Kultywowanie tradycji 

kraju, narodu, regionu, mia-

sta. 

Poszanowanie dziedzictwa 

narodowego. 

-Przygotowanie i przeprowadzenie aka-

demii, apeli, związanych  

z ważnymi rocznicami historycznymi. 

-Uczestniczenie w miejskich 

i środowiskowych uroczystościach pa-

triotycznych. 

-Poznanie sylwetek wielkich Polaków. 

-Wycieczki do lokalnych miejsc pa-

mięci narodowej. 

-Udział w konkursach dotyczących re-

gionu. 

Uczeń: 

-rozumie znaczenie pojęć: pa-

triota, postawa patriotyczna, pa-

triotyzm, 

-uczestniczy w uroczystościach 

patriotycznych, 

-przyjmuje właściwą postawę 

wobec hymnu, godła, sztandaru, 

-okazuje szacunek i wdzięcz-

ność dla ludzi, którzy tworzyli 

przez wieki tradycję narodową, 

-zna historię miasta, regionu.  

-Obserwacja zachowania mło-

dzieży podczas uroczystości 

szkolnych  

i miejskich. 

-Analiza dokumentów szkolnych 

(wykaz uroczystości szkolnych, 

dokumentacja fotograficzna, kro-

nika). 

-Prace przygotowane przez 

uczniów. 
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III. Wychowanie do świa-

domego odbioru dóbr kul-

tury.  

- Upowszechnianie 

czytelnictwa wśród mło-

dzieży. 

-Kontakty uczniów  

ze sztuką. 

-Działalność twórcza mło-

dzieży.  

-Edukacja czytelnicza, wyjścia do 

WiMBP, akcje promujące czytelnic-

two. Edukacja teatralna, filmowa, np. 

wyjścia na ciekawe spektakle, seanse 

filmowe. 

-Lekcje muzealne i wystawy. 

-Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

-Przygotowanie przez uczniów, pod 

opieką nauczycieli, uroczystości i im-

prez szkolnych wg harmonogramu. 

-Udział uczniów w konkursach arty-

stycznych. 

-Prezentacja twórczości młodzieży 

szkolnej na corocznym koncercie „Na-

sze Gwiazdy”. 

 -Prowadzenie kroniki szkolnej. 

Uczeń: 

-korzysta z zasobów biblioteki, 

-aktywnie uczestniczy  

w życiu kulturalnym (teatr, kino 

muzeum, filharmonia). 

-prezentuje swoje umiejętności,  

-ma poczucie wartości,  

-odnosi sukcesy. 

Podsumowanie szkolnych imprez  

i wystaw przez dyrekcję, nauczy-

cieli, uczniów, rodziców. 

-Analiza dokumentacji biblioteki, 

zapisów w kronice szkolnej i na 

stronie internetowej szkoły oraz 

na osiedlowym  kanale telewizji 

kablowej. 

-Wyniki udziału uczniów  

w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

IV.  Skoordynowanie 

działań wychowawczych: 

domu, szkoły i środowiska 

lokalnego. 

 

-Ukazywanie roli rodziny  

w życiu każdego człowieka, 

respektowanie praw  

i obowiązków w rodzinie. 

-Dostrzeganie sposobów 

rozwiązywania konfliktów  

i radzenia sobie w sytua-

cjach szczególnie trudnych. 

Informowanie uczniów  

o instytucjach wspomagają-

cych rodzinę.  

 

 

 

 

 

-Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, 

nauczycielami. 

 

 

-Rozmowy indywidualne, porady  

i konsultacje, zajęcia warsztatowe, po-

gadanki, spotkania z przedstawicielami 

różnych instytucji, których celem jest 

wspomaganie rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-dostrzega wartości rodziny, 

-zna swoje miejsce w rodzinie, 

-zna swoje prawa i obowiązki  

w rodzinie, 

-dokonuje właściwych wyborów  

i postępuje zgodnie z ogólnie 

przyjętymi normami społecz-

nymi, 

 

 

 

 

 

-Ankiety. 

-Rozmowy indywidualne  

z uczniami i rodzicami. 

-Obserwacja postawy ucznia wo-

bec rodziców. 

 

 

 

 

-Ankieta. 
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-Zaspokajanie potrzeb 

dziecka. Rozwiązywanie 

problemów wieku dojrze-

wania.  

 

 

-Organizowanie spotkań z rodzicami, 

pedagogizacja. 

-Spotkania z pracownikami instytucji 

wspomagających wychowawczo 

szkołę. 

-Udział rodziców w uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych, dniach 

otwartych. 

-radzi sobie w sytuacjach kryzy-

sowych i wie, gdzie szukać po-

mocy. 

Rodzice i nauczyciele prowadzą 

wobec dziecka jednolite działa-

nia wychowawcze. 

 

Rodzice angażują się w życie 

szkoły. 

 

-Analiza dzienników lekcyjnych 

(udział rodziców w zebraniach, in-

dywidualne kontakty  

z rodzicami).  

-Analiza dziennika pedagoga. 

 

V. Kształtowanie postawy  

prozdrowotnej. 

- zajęcia profilaktyczne 

Klasy II 

„Rozpoznaje zagrożenia – 

stop uzależnieniom” 

-Przekazanie wiedzy na te-

mat szkodliwości palenia 

papierosów, e-papierosów, 

picia alkoholu, stosowania 

narkotyków i dopalaczy. 

-Zapoznanie z przyczynami 

uzależnień. 

-Podanie informacji na te-

mat instytucji udzielających 

pomocy osobom uzależnio-

nym. 

Realizacja programu: „Pro-

filaktyka choroby alkoho-

lowej, uzależnienia narko-

tykami i nałogu nikotyny 

dzieci i młodzieży wieku 

 

 

-Warsztaty prowadzone przez specjali-

stów.  

-Sesje plakatowe. 

-Konkursy. 

-Realizacja zajęć profilaktycznych, 

„Trzymaj formę”, osiedlowego pro-

gramu z zakresu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych. 

 

 

 

-Zajęcia wychowawcze, pogadanki, 

rozmowy indywidualne. 

-Praca ze sprawcami i ofiarami nega-

tywnych zachowań. 

 

 

higienistka szkolna: pogadanka i film 

 

 

 

 

Uczeń: 

-rozumie znaczenie słów: uza-

leżnienie, nałóg. 

-dostrzega zgubne dla zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

skutki uzależnień i nałogów, 

-potrafi przeciwstawić się w sy-

tuacji nacisku, jest asertywny, 

-wie, gdzie szukać pomocy  

w sytuacji zagrożenia nałogiem, 

-potrafi racjonalnie spędzać czas 

wolny. 

Uczeń: 

-dostrzega zmiany zachodzące  

w jego organizmie związane  

z okresem dorastania, 

-dba o higienę umysłu i ciała, 

-racjonalnie wykorzystuje czas 

przeznaczony na odpoczynek. 

Uczeń: 

 

-pracownicy CLU 

-Ankiety. 

-Obserwacja postaw ucznia wobec 

zagrożeń uzależnieniem od uży-

wek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Konsultacje z higienistką na te-

mat przestrzegania higieny przez 

uczniów.  

-Analiza sprawozdań z realizacji 

programu. 
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szkolnego, kształtowanie 

zachowań i stylów życia 

korzystnych dla zdrowia 

psychicznego, 

II moduł „Profilaktyka 

zdrowia psychicznego”. 

 

-Kształtowanie umiejętno-

ści dbania o swoje zdrowie 

fizyczne i umysłowe.  

 

 

 

 

 

-Kształtowanie umiejętno-

ści przeżywania emocji, ra-

dzenia sobie ze stresem  

i agresją. 

 

 

 

 

-Przygotowanie uczniów do 

bezpiecznego przebywania  

w szkole i na ulicy. 

 

 

 

 

-Prowadzimy akcję „Lekki 

plecak”. 

 

 

 

 

 

 

 

-Przeprowadzenie szkoleń na temat 

udzielania pomocy przedlekarskiej. 

-Pogadanki na godzinach wychowaw-

czych, na lekcjach edukacji dla bezpie-

czeństwa. 

-Zajęcia z pedagogiem. 

-Akcje ogólnoszkolne. 

Kontynuowanie  strategii „odchudzania 

plecaków”: 

- uczniowie na zmianę noszą do szkoły 

podręczniki, 

-zostawiają obuwie zmienne w szatni. 

 

-umie rozładować emocje i stres 

w trudnych sytuacjach, 

-potrafi przeciwstawiać się ne-

gatywnym zachowaniom kole-

gów i koleżanek , 

-wie, gdzie szukać pomocy  

w przypadku konfliktu i bójek.  

Uczeń: 

-zna instytucje zajmujące się 

przestrzeganiem prawa, 

-zna zasady udzielania pierwszej 

pomocy i wie, jak zachować się  

w sytuacji zagrożeń, 

-zna plan ewakuacyjny szkoły, 

-dba o prawidłową postawę  

ciała, 

-zwraca uwagę na  

zawartość swojego plecaka. 

 

-Ankieta. 

-Obserwacje ucznia w różnych sy-

tuacjach. 

-Analiza dziennika pedagoga.  

 

 

 

 

 

-Analiza uczestnictwa uczniów  

w konkursach i akcjach ogólnosz-

kolnych dotyczących bezpieczeń-

stwa. 

 

 

Obserwacja uczniów. 

Systematyczna  

i wybiórcza kontrola wprowadzo-

nych strategii. 
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VI. Kształtowanie po-

stawy proekologicznej. 

 

-Rozwijanie wrażliwości na 

problemy ochrony środowi-

ska z uwzględnieniem śro-

dowiska lokalnego. 

 

 

 

 

 

 

-Rozwijanie wrażliwości na 

los zwierząt. 

 

 

 

 

-Różnorodne akcje i konkursy 

o tematyce ekologicznej na terenie 

szkoły i organizowane przez odpowied-

nie instytucje. 

- Realizacja programu „Szkoła Pro-

mująca Zdrowie”. 

 

 

 

 

 

Szkolny Koncert Charytatywny na 

Rzecz Zwierząt. 

 

 

 

Uczeń: 

-zna przyczyny i skutki zanie-

czyszczeń środowiska  

a zwłaszcza w najbliższej oko-

licy. 

-ma świadomość wpływu dzia-

łalności człowieka na prze-

kształcanie i dewastowanie kra-

jobrazu, -dba o czystość i este-

tykę w swoim otoczeniu, 

-segreguje odpady, oszczędza 

wodę i energię elektryczną. 

- jest wrażliwy na los zwierząt.  

 

 

 

 

Analiza: 

- dzienników lekcyjnych, 

- sprawozdań zespołów  przed-

miotowych, 

- uczestnictwa uczniów  

w konkursach, 

- treści umieszczonych na tabli-

cach ściennych.  

 

 

 

Udział  w koncercie. 

 

VII. Rozwijanie poczucia  

przynależności do  

społeczności Europy  

i świata.  

-Zjednoczona Europa – idea 

integracji europejskiej.  

-Kultura i tradycja naszych 

europejskich sąsiadów.  

-Nasze miejsce w kulturze 

europejskiej. 

-Poznawanie kultury, tradycji poszcze-

gólnych państw. 

-Udział w konkursach o tematyce euro-

pejskiej. 

-Udział uczniów w Dniu Europejskim.  

 

Uczeń: 

- rozumie, co to jest Wspólnota 

Europejska, zna państwa do niej 

należące, 

- zna kulturę, tradycje, dokona-

nia i specyfikę krajów europej-

skich, 

-przejawia szacunek i tolerancję 

wobec różnych kultur i tradycji, 

-docenia dorobek  i miejsce Pol-

ski w Europie i świecie. 

 

 

Kronika szkolna. 

-Analiza udziału uczniów  

w konkursach i imprezach na te-

mat Unii Europejskiej. 

Obserwacja postaw uczniów. 

 

 

 

 


