PROGRAM
PROFILAKTYCZNOWYCHOWAWCZY

Dla
Szkoły Podstawowej nr 23
w Sosnowcu

Na lata szkolne 2018 - 2020

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły stanowi całościowy opis celów, zadań,
sposobów działań oraz osiągnięć wychowawczych, które zamierza zrealizować szkoła.
Istotnym zadaniem edukacyjnym jest wspomaganie młodych ludzi w poznaniu oraz
w urzeczywistnianiu następujących wartości: godność, rozumność – mądrość, wolność,
odpowiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do empatii.
Program przyjmuje następujące założenia:
•

1. Wychowanka należy traktować jako integralną całość.

•

2. Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do

wszystkich stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli,
czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej.
•

3. Nie ma wychowania bez wartości. W wychowaniu ku wartościom ważnym

punktem odniesienia jest koncepcja wartości.
Podstawę

rozwoju

stanowi

urzeczywistnianie

wartości

moralnych,

wartości

osobowych – życia codziennego i wartości społecznych – podstawowych. One warunkują
komunikację i integrację społeczną, porozumienie, współpracę i współdziałanie dla dobra
wspólnego.

Grupę

wartości

moralnych

stanowią:

prawość,

wierność,

poczucie

odpowiedzialności, poszanowanie prawdy, dobroć.
Do wartości społecznych jako wartości podstawowych należą: Ojczyzna, naród,
Kościół, patriotyzm, niepodległość, praworządność, tradycja narodowa, prawa człowieka,
godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja, sprawiedliwość, równość społeczna,
zabezpieczenie społeczne, demokracja, solidarność. Stanowią one fundament porozumienia
i działania społecznego.
Wartości kulturowe stwarzają niezbędne środowisko życia i rozwoju oraz
ukierunkowują rozwój jednostek, społeczeństw i narodów. Tworzą również centrum kultury
danego narodu. Stanowią o jego życiu, kształtują jego tożsamość, wyrażają to, co pozostaje
indywidualne, ale jednocześnie zwrócone ku drugiemu człowiekowi, prowadzące do
wspólnego rozwoju.

Proces wychowania ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:
•

poznanie przez wychowawcę spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych
przez wychowanków;

•

wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności
wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka oraz w wartościowaniu
rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;

•

wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;

•

motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;

•

wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych
struktur hierarchicznych;

•

wspomaganie

wychowanków

w

dokonywaniu

samooceny

w

aspekcie

urzeczywistnianych wartości;
•

inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym
w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach społecznych;

•

wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościowaniu.

Po stronie ucznia etapy procesu wychowania przedstawiają się następująco:
•

uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych
w swoim życiu;

•

poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu człowieka – wzrost
wiedzy o fenomenie wartości – oraz nabywanie umiejętności wartościowania rzeczy
i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;

•

akceptacja świata wartości;

•

rozwijanie w sobie potrzeby wyboru wartości i umiejętności kształtowania właściwej
hierarchii;

•

urzeczywistnianie we własnym postępowaniu właściwych struktur hierarchicznych;

•

trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości;

•

potrzeba działań animacyjnych w środowisku społecznym na rzecz urzeczywistniania
wartości; przekonanie o słuszności tych działań, gotowość do ich podjęcia;

•

zaangażowanie w podejmowanie działań animacyjnych oraz wartościowanie ich
efektów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia 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 – www.dziennikustaw.gov.pl (dostęp dn. 14.03.2017r.).

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I – III Szkoły Podstawowej
Obszar
Zdrowie –
zdrowotna

edukacja

Relacje – kształtowanie
postaw społecznych

Zadania
Odpowiedzialni
• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości Wychowawca,
o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności Pielęgniarka szkolna,
kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi
życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego
odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na
celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym
i psychicznym;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne
zdrowie;
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz
ochrony przyrody w swoim środowisku;
• kształtowanie
umiejętności
analizy
zjawisk
przyrodniczych,
rozumowania
przyczynowoskutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie
ludzi, zwierząt i roślin;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach
zwycięstwa i porażki.
•
•

kształtowanie
podstawowych
umiejętności
komunikacyjnych;
rozwijanie
umiejętności
formułowania
prostych
wniosków na podstawie obserwacji i własnych
doświadczeń;

Uwagi

•
•

•
•

•

Kultura – wartości,
normy, wzory zachowań

•

•

•

kształtowanie
umiejętności
przestrzegania
obowiązujących reguł;
kształtowanie
umiejętności
nawiązywania
i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania
ich potrzeb, zgodnej współpracy z
innymi,
z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury
osobistej;
przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania
zachowania własnego i innych ludzi;
zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej
społeczności, rodziny i kraju;
rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań
mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym,
umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, Wychowawca,
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także Nauczyciele,
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej Pedagog
przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu
kulturalnym
środowiska
rodzinnego,
szkolnego,
lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez
najbliższą społeczność;
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 literaturą
i sztuką dla dzieci;
kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi,

•

•

•

•

•
•

•

Bezpieczeństwo
–
profilaktyka zachowań
ryzykownych
(problemowych)

•

•

niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku,
wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego
oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań
w celu zapobiegania dyskryminacji;
inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw
oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących
kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach
codziennych wymagających umiejętności praktycznych,
budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
przygotowanie do podejmowania działań mających na
celu
identyfikowanie
i
rozwijanie
własnych
zainteresowań;
wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do
symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych
z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
w różnych formach ekspresji;
kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka,
podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania
odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
kształtowanie
świadomości
odmienności
osób
niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania,
tradycji kulturowej oraz ich praw
zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa Wychowawca,
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie Nauczyciele
właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
kształtowanie
umiejętności
wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych

•

•

•

źródeł, korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych,
kształtowanie
świadomości
negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i
kontakty
społeczne
oraz
niebezpieczeństw
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera,
Internetu i multimediów;
przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania
z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego
organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po
drogach;
przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków
komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom
problemowym;
kształtowanie
umiejętności
utrzymywania
ładu
i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej
Obszar
Zdrowie –
edukacja
zdrowotna

Zadania
Klasa IV
Nabycie podstawowej
wiedzy na temat
stresu.

Klasa V
Zachęcanie uczniów
do pracy nad własną
motywacją oraz
analizą czynników,
które ich demotywują.

Inspirowanie
młodzieży do myślenia
o własnej motywacji
Kształtowanie
do działania.
umiejętności
podejmowania i
realizacji zachowań
Nabywanie
prozdrowotnych.
umiejętności
gromadzenia
i porządkowania
Prezentowanie
wiedzy o sobie.
sposobów
pokonywania
Kształtowanie postaw własnych słabości oraz
akceptowania
otwartych na
poszukiwanie pomocy ograniczeń i
niedoskonałości
oraz porady, kiedy
zaczynają się trudności
i kiedy wybór jest
ważny i trudny.
Kształtowanie postaw
prozdrowotnych

Klasa VI
Kształtowanie
umiejętności
rozpoznawania
własnych cech
osobowości.
Kształtowanie
konstruktywnego
obrazu własnej osoby,
np. świadomości
mocnych i słabych
stron.
Rozwijanie właściwej
postawy wobec
zdrowia i życia jako
najważniejszych
wartości.
Doskonalenie i
wzmacnianie zdrowia
fizycznego.

Klasa VII
Kształtowanie postawy
proaktywnej, w której
uczeń przejmuje
inicjatywę, ale też
odpowiedzialności za
swoje działania,
decyzje.

Klasa VIII
Kształtowanie postawy
uczniów nastawionej
na rozwiązania –
charakteryzującej się
samoświadomością,
wyobraźnią,
kreatywnością.

Kształtowanie
umiejętności
świadomego
wyznaczania sobie
konkretnych celów.

Kształtowanie
umiejętności
wyznaczania sobie
celów krótkoi długoterminowych.

Rozwijanie
umiejętności
hierarchizacji zadań.

Rozwijanie
umiejętności ustalania
priorytetów,
uwzględniając kryteria
ważności i pilności.

Podnoszenie poczucia
własnej wartości
poprzez określanie
osobistego potencjału.
Kształtowanie
świadomości własnego

Rozwijanie
umiejętności oceny
własnych możliwości.
Kształtowanie

ciała z
uwzględnieniem zmian
fizycznych
i psychicznych
w okresie dojrzewania.

poprzez promowanie
aktywnego i zdrowego
stylu życia.

Relacje –
kształtowanie
postaw
społecznych

Kształtowanie
umiejętności
właściwej
komunikacji,
stanowiącej podstawę
współdziałania.

Rozwijanie
umiejętności
rozumienia innych,
która sprzyja
efektywnej
współpracy.

Kształtowanie
umiejętności
asertywnego
wyrażania własnych
potrzeb.

Wyzwalanie chęci do
działania na rzecz
innych osób w celu
poprawy ich sytuacji
(wolontariat).

Rozwijanie
wrażliwości na
potrzeby i trudności
innych ludzi.

Rozwijanie poczucia
przynależności do
grupy (samorząd
uczniowski, klub,
drużyna, wspólnota).

Kształtowanie
postawy szacunku
i zrozumienia wobec
innych osób.
Rozwijanie zdolności

Kształtowanie
otwartości na
doświadczenia innych
ludzi, ich sposobów
rozwiązywania

Kształtowanie
umiejętności
współpracy w dążeniu
do osiągnięcia celu.

Kształtowanie
umiejętności
wchodzenia w
interakcje z ludźmi w
sposób zapewniający
zadowolenie obydwu
Uwrażliwianie na
różne obszary ludzkich stron.
problemów i potrzeb
poprzez krzewienie
Kształtowanie
potrzeby udzielania
umiejętności szukania
pomocy (wolontariat). inspiracji, rozwijanie
własnej kreatywności.
Rozwijanie
umiejętności
Rozwijanie
komunikacyjnych:
odpowiedzialności za
wyrażanie własnych
siebie i innych
opinii, przekonań
(wolontariat).
i poglądów.
Rozwijanie
świadomości roli
i wartości rodziny
w życiu człowieka.

świadomości
dotyczącej
wykorzystania ruchu
w życiu człowieka
jako skutecznego
sposobu dbania o
zdrowie psychiczne.
Rozwijanie
umiejętności
poszukiwania takich
rozwiązań, które
stwarzają korzyści dla
obydwu stron.
Rozwijanie
umiejętności
dostrzegania
pozytywnych
aspektów działania
zespołowego poprzez
docenienie różnic zdań
i wiedzy, doświadczeń,
specjalizacji,
kompetencji.
Rozwijanie potrzeby
ciągłego doskonalenia
siebie jako jednostki,
członka rodziny
i społeczeństwa.

do inicjowania
i podtrzymywania
znaczących głębszych
relacji.

Budowanie atmosfery
wzajemnego szacunku
w społeczności
szkolnej.
Kultura –
wartości, normy
i wzory
zachowań

problemów, na nową
wiedzę.

Rozwijanie
samorządności.

Rozwijanie
świadomości
dotyczącej roli osób
znaczących
i autorytetów.

Zapoznanie z rolą
zainteresowań w życiu
człowieka.

Rozwijanie
zainteresowań i pasji
uczniów.

Uwrażliwianie na
kwestie moralne, np.
mówienia prawdy,
sprawiedliwego
traktowania.

Budowanie
samoświadomości
dotyczącej praw,
wartości, wpływów
oraz postaw.

Kształtowanie
pozytywnego stosunku
do procesu
kształcenia.

Rozwijanie
umiejętności
wyrażania własnych
emocji.

Kształtowanie
potrzeby uczestnictwa
w kulturze.

Rozwijanie
umiejętności
właściwego
zachowania się z
uwzględnieniem

Rozwój zainteresowań, Popularyzowanie
poszerzenie autonomii alternatywnych form
i samodzielności .
spędzania czasu
wolnego.
Rozwijanie
umiejętności
Rozwijanie
krytycznego myślenia pozytywnego stosunku
w kontekście analizy
do procesu kształcenia
wpływów
i samokształcenia,
rówieśników i mediów zaangażowania w
na zachowanie.
zdobywanie wiedzy
i umiejętności.
Dokonywanie analizy
postaw, wartości, norm Rozwijanie takich cech
społecznych,
jak: pracowitość,
przekonań i czynników odpowiedzialność,
które na nie wpływają. prawdomówność,
rzetelność
Rozwijanie szacunku
i wytrwałość.
dla kultury i dorobku

Popularyzowanie
wiedzy o różnicach
kulturowych oraz
rozwijanie
umiejętności
korzystania z niej w
kontakcie z
przedstawicielami
innych narodowości
Popularyzowanie
wiedzy i rozwijanie
świadomości na temat
zasad humanitaryzmu.
Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności
społecznej poprzez
podejmowanie działań
na rzecz lokalnej

Bezpieczeństwo
– profilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych)

Redukowanie
agresywnych
zachowań poprzez
uczenie sposobów
rozwiązywania
problemów.
Budowanie atmosfery
otwartości
i przyzwolenia na
dyskusję.
Uświadamianie
zagrożeń
wynikających z
korzystania z
nowoczesnych
technologii
informacyjnych.
Zwiększanie wiedzy
na temat środków
uzależniających
i zagrożeń z nimi
związanych.
Rozwijanie

sytuacji i miejsca.

narodowego

Umacnianie więzi ze
społecznością lokalną.

społeczności.

Rozwijanie
umiejętności
prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu –
podstawy negocjacji
i mediacji.

Dostarczanie wiedzy
na temat osób i
instytucji
świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.

Rozwijanie postaw
opartych na
odpowiedzialności za
dokonywane wybory
i postępowanie.

Budowanie atmosfery
wsparcia i zrozumienia
w sytuacji
problemowej oraz
promowanie rzetelnej
wiedzy mającej na celu
zredukowanie lęku.

Dostarczenie wiedzy
z zakresu prawa
dotyczącego
postępowania w
sprawach nieletnich.

Propagowanie wiedzy
na temat prawnych
i moralnych skutków
posiadania, zażywania
i rozprowadzania
środków
psychoaktywnych.

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

Rozwijanie
umiejętności radzenia
sobie z własnymi
negatywnymi
emocjami oraz
z zachowaniami
agresywnymi.
Kształtowanie
przekonań
dotyczących znaczenia
posiadanych
informacji, których

Przeciwdziałanie
ryzykownym
zachowaniom
seksualnym.
Rozwijanie
umiejętności
reagowania
w sytuacjach
kryzysowych,
niesienia pomocy
dotkniętym nimi
osobom oraz
minimalizowania ich

Rozwijanie
umiejętności
wykorzystywania
elementów negocjacji
i mediacji w sytuacji
rozwiązywania
konfliktów.
Rozwijanie
umiejętności
podejmowania działań
zgodnych ze
zweryfikowanymi
źródłami wiedzy.
Utrwalanie
umiejętności oceny
konsekwencji
podejmowanych

umiejętności troski
o własne
bezpieczeństwo w
relacjach z innymi.

zdrowe zachowania.

Doskonalenie
umiejętności
rozpoznawania
symptomów
uzależnienia od
komputera i Internetu.

wykorzystanie pomaga
w redukowaniu lęku
w sytuacjach
kryzysowych.

Rozwijanie
świadomości
dotyczącej prawa do
prywatności, w tym do
ochrony danych
osobowych oraz
ograniczonego
zaufania do osób
poznanych w sieci.

negatywnych skutków.
Rozwijanie
umiejętności lepszego
rozumienia siebie
poprzez poszukiwanie
i udzielanie
odpowiedzi na pytania:
Kim jestem? Jakie są
moje cele i zadania
życiowe?

działań dla siebie i dla
innych – określanie
alternatywnych
rozwiązań problemu.
Rozwijanie
umiejętności
prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu –
podstawy negocjacji
i mediacji.

Za realizację powyższych zagadnień są odpowiedzialni wychowawcy, dyrektor szkoły, pedagodzy, pielęgniarka szkolna i nauczyciele
przedmiotów.

Propozycje tematów lekcji wychowawczych
1. Budowanie poczucia więzi klasowej.
2. Autoprezentacja – jak postrzegają mnie inni.
3. Skuteczne komunikowanie się.
4. Czy jesteś asertywny?
5. Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej.
6. Takt, delikatność, dyskrecja w postępowaniu z drugim człowiekiem.
7. Wychowawcza rola sportu, znaczenie turystyki i aktywnego wypoczynku.
8. Moja osobowość – poznaj siebie samego.
9. Budowanie poczucia własnej wartości.
10. Czy jestem osobą tolerancyjną?
11. Zasady efektywnej nauki.
12. Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi poradzić.
13. Jak sobie radzić z agresją ze strony innych ludzi?
14. Zagrożenia we współczesnym świecie.
15. Przemoc w rodzinie.
16. Konflikty pokoleń, ich istota i rodzaje.
17. Subkultury młodzieżowe.
18. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie.
19. Świat bez granic.
20. Podstawowe prawa człowieka.
21. Przyjaźń w okresie dorastania.
22. Przemoc w szkole.
23. Ratowanie życia ludzkiego: pierwsza pomoc.
24. Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – pomoc innym w potrzebie.
25. Jak działa pamięć społeczna? – szukam i utrwalam ślady pamięci o przeszłości, a zatem
działam dla przyszłości.
26. Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
27. Jakie są motywy sięgania po używki?
28. Narkotyki, alkohol, papierosy – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie.
29. Czy narkotyki rozwiązują problemy?
30. Co to jest nikotyna, nikotynizm?
31. Fakty i mity o alkoholu.
32. Rodzaje typowych i nietypowych uzależnień.
33. Subkultury młodzieżowe.
34. Czy zagraża mi HIV/AIDS?
35. Anoreksja i bulimia.
36. Zdrowe odżywianie.
37. Otyłość – problem dzisiejszej cywilizacji.
38. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ W KLASACH I-III

Wychowawcy: 1a mgr Iwona Dulewicz, 1b mgr Grażyna Siemionka
2a mgr Renata Strzałkowska, 2b mgr Violetta Januszko
3a mgr Agata Pawlik
MISJA „SZKOŁY RADOŚCI”: W naszej szkole każdy jest ważny, czuje się bezpieczny
możliwość rozwoju własnych zainteresowań.

i ma

NACZELNY CEL WYCHOWANIA: Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, twórczej
aktywności i umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Wspieranie uczniów
w samorozwoju i kształtowaniu systemu wartości poprzez wspólne działania szkoły i domu
rodzinnego.

ZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:
1.Kształtowanie prawidłowych więzi, poczucia tożsamości z rodziną i wyniesionych z niej
wartości.
Uczeń:
dostrzega znaczenie domu rodzinnego i rozumie wieloznaczność pojęcia "dom",
rozumie potrzebę czynnego uczestnictwa w zajęciach domowych,
potrafi odróżnić dobro od zła,
wypowiada się na temat swojej rodziny,
okazuje szacunek członkom swojej rodziny,
potrafi wyrazić słowami i czynami swoje uczucia do rodziców, rodzeństwa, dziadków,
zna zwyczaje panujące w rodzinie i tradycje rodzinne,
aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, chętnie spędza wolny czas z rodzicami,
rodzeństwem, dziadkami,
• czuje się odpowiedzialny za swoje czyny,
• potrafi okazać uczucie empatii.
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyrażanie swoich uczuć do rodziny w różnych formach ekspresji. Organizowanie klasowych i
szkolnych spotkań z członkami rodziny: „Mikołajki”, „Wieczór Teatralny”, „Klasowa Wigilia”,
„Festyn Rodzinny”. Współpraca z członkami rodziny w wykonywaniu różnych zadań. Planowanie
sposobu spędzania czasu wolnego z rodziną. Opowiadanie o zwyczajach swojej rodziny.
Przygotowywanie upominków dla rodziców, dziadków z okazji ich świąt, składanie życzeń.
Ocena własnego zachowania wobec rodziców, dziadków, rodzeństwa. Prezentowanie własnych
umiejętności podczas zajęć z udziałem rodziców. Ustalanie obowiązków dziecka w rodzinie.
Formy realizacji:
Zajęcia otwarte dla rodziców, dziadków, ćwiczenia dramowe, pomoc rodziców w realizacji zadań,
techniki aktywizujące, samoocena, działania praktyczne, zajęcia plastyczno- techniczne,
praca z literaturą dla dzieci.

2.Kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych,
a także
przestrzeganie
norm
i
zasad
obowiązujących
w
szkole.
Uczeń:
• zna prawa oraz obowiązki ucznia i przestrzega ich,
• taktownie odnosi się do nauczycieli, osób starszych, kolegów, pracowników szkoły,
• przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie,
• uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych,
• nosi przez strój galowy podczas uroczystości szkolnych,
• zna adres i nazwę swojej szkoły,
• zna pracowników szkoły i wie, na czym polega ich praca,
• przestrzega sposobów postępowania na stołówce szkolnej,
• precyzuje swoje poglądy, wyraża swoje myśli i sądy,
• potrafi słuchać innych,
• wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków,
• przestrzega ustalonych klasowych norm zachowania,
• prowadzi kartę zysków i strat,
• szanuje poglądy i zachowania innych ludzi.
Zadania:
Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, ze „Statutem Szkoły”, czyli dokumentem
regulującym jej funkcjonowanie. Motywowanie do przestrzegania ustalonych klasowych norm
zachowania. Spotkania ze społecznością szkolną podczas wspólnych imprez. Poznawanie
osiągnięć kolegów spoza własnej klasy. Przypomnienie zasad postępowania w stołówce szkolnej
i przestrzeganie ich podczas wspólnych posiłków. Ustalenie i przestrzeganie sposobu
przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w klasie. Korzystanie w różnych
sytuacjach z pomocy pracowników szkoły. Reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach
przedmiotowych.
Formy realizacji:
Imprezy i uroczystości szkolne, konkursy, zajęcia o tematyce ekologicznej, wspólne spożywanie
posiłków w szkolnej stołówce, oglądanie przedstawień, wystawek prac autorstwa kolegów
z innych klas, analiza treści szkolnych regulaminów, techniki dramowe. Wszyscy uczniowie
posiadają zeszyty do korespondencji z rodzicami. Uczniowie klasy 3 posiadają karty zysków
i strat, gdzie wpisywane są punkty za przestrzeganie klasowych norm zachowania.
3.Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej i obywatelskiej.
Uczeń:
•
•
•
•
•
•

zna nazwę swej ojczyzny,
zna polskie godło, flagę, hymn ,
wie, że stolicą Polski jest Warszawa i leży nad Wisłą,
okazuje szacunek symbolom narodowym,
śpiewa hymn narodowy w postawie na baczność,
rozumie potrzebę obchodów świąt narodowych,

• umie zachować się na cmentarzu i w miejscach pamięci narodowej,
• interesuje się historią Polski,
• rozumie, że jest członkiem narodu polskiego.
Zadania:
Ustalenie i przestrzeganie sposobu zachowania się wobec symboli narodowych. Dbałość
o właściwą postawę podczas śpiewania hymnu państwowego. Praca z mapą Polski. Udział
w szkolnych obchodach ważnych rocznic wydarzeń historycznych: Święto Niepodległości – 11
listopada, 100- lecie odzyskania Niepodległości, 3 Maja. Oddawanie czci poległym za wolność
ojczyzny. Poznawanie utworów literackich zawierających treści patriotyczne.
Formy realizacji:
Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, udział w szkolnych uroczystościach, działania
praktyczne, konkursy, praca z literaturą historyczną dla dzieci i popularnonaukową, oglądanie
filmów dydaktycznych.
4.Poznawanie kultury i tradycji krajów europejskich.
Uczeń:
• wie, jaka jest rola i miejsce Polski w Europie,
• rozwija swoje zainteresowania dotyczące tematyki Unii Europejskiej,
• przyjmuje postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur europejskich.
• rozumie, że istnieją różnice w kulturach krajów europejskich.
Zadania:
Oglądanie przedstawień teatralnych. Poznawanie literatury dla dzieci. Poznawanie elementów
kultury
krajów
Unii
Europejskiej
–
Dzień
Języków
Obcych
(wrzesień).
Przygotowanie i prezentacja programów artystycznych podczas szkolnych spotkań.
Organizowanie klasowych uroczystości. Organizowanie wystawek prac dzieci.
Formy realizacji:
Wyjazdy do teatru, kina, wystawki prac, inscenizacje, praca z albumami tematycznymi, konkursy
plastyczne, recytatorskie.
5.Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej.
Uczeń:
• zna nazwę swojej miejscowości,
• rozpoznaje ważniejsze obiekty,
• zna tradycje i obyczaje swojego regionu,
• godnie zachowuje się w miejscach pamięci narodowej,
• określa charakterystyczne cechy miejsca zamieszkania,
• dostrzega piękno swojego regionu,
• rozumie, że wszyscy mieszkańcy są odpowiedzialni za swoją miejscowość.
Zadania:

Poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu i zabudowy w bezpośrednim kontakcie
z najbliższym środowiskiem.
Formy
realizacji:
Obserwacje w terenie, prace plastyczno –techniczne, czytanie legend, opowiadań, wycieczki.
6. Wdrażanie do życia społecznego i samorządności – kształtowanie właściwych postaw
wobec seniorów oraz wrażliwości na krzywdę, samotność, biedę i potrzeby innych.
Uczeń:
• zna prawa człowieka, dziecka, ucznia,
• stosuje się do kodeksu norm klasowych,
• dostrzega potrzeby osób z najbliższego otoczenia,
• rozumie istnienie różnic między ludźmi, akceptuje innych,
• wie, jakie cechy ma dobry kolega,
• stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach,
• respektuje zasady obowiązujące w grach i zabawach,
• nawiązuje kontakty z wszystkimi członkami grupy,
• z szacunkiem odnosi się do kolegów,
• aktywnie uczestniczy we wspólnych działaniach,
• jest koleżeński i uczynny, udziela pomocy kolegom,
• dzieli się z innymi własnymi wiadomościami i umiejętnościami,
• stara się zachowywać asertywnie,
• rozwiązuje konflikty bez agresji,
• przewiduje następstwa swoich czynów,
• wczuwa się w uczucia innych,
• włącza się do akcji charytatywnych,
• pomaga dorosłym w różnych sytuacjach,
• zna prawa człowieka, dziecka, ucznia,
• jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania,
• aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
• rozumie pojęcie tolerancji,
• rozumie pojęcie wolontariat, wie na czym polega praca wolontariusza,
• rozumie potrzebę pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
Zadania:
Ustalanie i przestrzeganie reguł i zasad obowiązujących w grach i zabawach. Dokonywanie oceny
własnych zachowań, wskazywanie ich skutków. Określenie i przestrzeganie zasad pracy w grupie.
Ustalenie ,,Klasowego kodeksu postępowania”. Wykonywanie zadań w grupach. Wykonywanie
prac na rzecz klasy. Dokonywanie oceny pracy i zachowania kolegów, ćwiczenia w asertywnym
wyrażaniu opinii i ocen. Wspólne omawianie i rozstrzyganie konfliktów. Pełnienie różnych
funkcji w klasie przez uczniów. Wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych
i szkolnych: ,,Dzień Chłopca”, ,,Dzień Dziewczynek”, ,,Dzień Dziecka połączony z Dniem
Sportu”. Poznawanie uczuć innych osób poprzez wchodzenie w ich role. Pożyczanie kolegom
przyborów szkolnych, materiałów potrzebnych w czasie zajęć. Włączanie się do akcji
charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią: ,,Góra grosza”, wsparcie rzeczowe
sosnowieckiego schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek, praca w szkolnym Klubie Przyjaciół

Żonkila w ramach Programu Pola Nadziei. Rozmowy na temat tolerancji wobec odmienności.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
Formy realizacji:
Techniki dramowe, praca z literaturą, działania praktyczne, akcje charytatywne.
Gry i zabawy, praca w grupach, pełnienie dyżurów w klasie, wspólne rozmowy i dyskusje,
klasowe uroczystości i spotkania, prace użyteczne na rzecz klasy, wspólne spacery, wycieczki
klasowe, pomoc koleżeńska. Karty zysków i strat, gdzie wpisywane są punkty za przestrzeganie
klasowych norm zachowania.
7.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, a w szczególności
utrwalenie nawyków racjonalnego odżywiania. Popularyzacja sposobów aktywnego
i bezpiecznego
spędzania
czasu
wolnego.
Motywowanie
uczniów do udziału w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej.
Uczeń:
zdaje sobie sprawę ze szkodliwości hałasu (szkodliwe decybele),
dba o czystość garderoby i estetyczny wygląd,
wie, jak ubrać się stosownie do pogody i okoliczności,
wie, jak należy dbać o higienę całego ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania,
rozumie konieczność spożywania śniadania,
przestrzega zasad higieny przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,
rozumie potrzebę dbania o porządek i czystość otoczenia,
rozumie znaczenie porannej gimnastyki dla zdrowia,
uczestniczy w zajęciach na basenie,
chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu i wie, jakie mają znaczenie dla
zdrowia,
• uświadamia sobie zagrożenia dla zdrowia wynikające z ciągłego oglądania telewizji,
korzystania z komputera,
• potrafi zachować się podczas kaszlu i kichania,
• potrafi zachować się i udzielić pomocy drugiej osobie w razie nagłego wypadku,
• zna sposoby radzenia sobie ze stresem.
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzeganie prawidłowej postawy ciała podczas pisania, czytania, ćwiczeń ruchowych.
Poznanie
prawidłowego
sposobu
urządzenia
miejsca
do
odrabiania
lekcji.
Systematyczne porządkowanie miejsc pracy, rzeczy na półkach. Wymiana obuwia po przyjściu
i przed wyjściem ze szkoły. Przestrzeganie zasady mycia rąk przed i po jedzeniu, po wyjściu
z toalety. Wskazanie zasad higieny jamy ustnej. Ustalenie i przestrzeganie zasad ubierania się
w zależności od pogody i okoliczności. Systematyczna wymiana strojów gimnastycznych
na czyste. Poznanie zasad zdrowego odżywiania. Udział w Projekcie dla Szkół -„Szklanka mleka,
Owoce w szkole”. Ustalenie i przestrzeganie zasady spożywania zdrowych produktów na drugie
śniadanie. Organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Prawidłowe zachowanie się
podczas kichania i kaszlu, używanie chusteczki. Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu.

Formy realizacji:
Rozmowy, pogadanki, działania praktyczne, prace porządkowe, pełnienie dyżurów w klasie, gry
i zabawy, zajęcia na świeżym powietrzu, techniki aktywizujące, praca z literaturą dla dzieci,
spotkanie i wywiad z pielęgniarką szkolną, udział programie -,,Pierwsza pomoc”. Zajęcia na
basenie. Wyjazd na zieloną szkołę.
8.Kształtowanie
Uczeń:

postawy

dbałości

o

środowisko

przyrodnicze.

• chętnie poznaje środowisko przyrodnicze,
• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,
• rozumie, że wszystkie elementy środowiska naturalnego są potrzebne i wzajemnie
od siebie zależne,
• uświadamia sobie znaczenie przyrody dla człowieka i zależność życia ludzi
od środowiska przyrodniczego,
• poznaje środowisko w sposób bezpieczny dla przyrody,
• przestrzega zasad zachowania na łonie natury,
• wykazuje wrażliwość na krzywdę zwierząt,
• uczestniczy w akcjach pomocy zwierzętom,
• troszczy się o rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia,
• rozumie konieczność oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru,
• rozumie pojęcie:” recykling”,
• rozumie potrzebę dbania o czystość środowiska,
• przestrzega w życiu codziennym zasad ochrony przyrody.
Zadania:
Poznawanie środowiska przyrodniczego i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
w najbliższym otoczeniu. Przestrzeganie zasad zachowania się podczas pobytu na łonie natury.
Tworzenie klasowej kolekcji okazów przyrodniczych. Poznawanie przykładów roślin
i zwierząt chronionych oraz przestrzeganie zasad postępowania wobec nich. Wskazywanie
pozytywnych i negatywnych przykładów zachowania się wobec roślin i zwierząt w najbliższym
otoczeniu, w literaturze, filmie, prasie. Włączenie się do akcji: zbiórka makulatury, zbiórka
elektrośmieci. Udział w obchodach „Dnia Ziemi” – akcja Listy dla Ziemi, konkursy ekologiczne.
Podejmowanie działań na rzecz pomocy zwierzętom. Opieka nad roślinami w klasie. Poznanie
i stosowanie w szkole i poza nią sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru.
Segregowanie odpadów. Stosowanie w różnych sytuacjach opakowań wielokrotnego użytku.
Ocena własnych zachowań wobec środowiska naturalnego.
Formy realizacji:
Zajęcia w terenie, obserwacje, wyjazd na zieloną szkołę, praca z literaturą popularnonaukową,
czasopismami przyrodniczymi, oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej, działania praktyczne,
prace użyteczne, pielęgnacja roślin w klasie, ćwiczenia dramowe, zajęcia plastyczno-techniczne.
9.Uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających. Wpajanie
właściwych postaw wobec uzależnień.

Uczeń:
• zna zagrożenia związane z uzależnieniami,
• wie, jakich sytuacji powinien unikać,
• wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.
Zadania:
Przekazywanie podstawowych informacji n/t szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych
(tytoń, narkotyki, alkohol, dopalacze), wykorzystanie ulotek, broszur, filmów. Zwrócenie uwagi
na szkodliwość zażywania zbyt dużej ilości leków lub przyjmowania leków niezgodnie
z zaleceniami lekarza. Uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu spożywania nadmiernej
ilości napojów energetycznych. Szukanie i rozwijanie talentów uczniów, zachęcanie ich i ich
rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego i prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od
środków uzależniających.
Formy realizacji:
Rozmowy w grupie, ulotki, broszury, filmy, praca z literaturą, czasopismami, prelekcje.
10.Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
Uczeń:
przechodzi przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami,
reaguje na sygnały ruchu ulicznego,
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spacerów,
organizuje zabawy z dala od jezdni,
nosi znaczki odblaskowe,
zna ważne numery telefonów i potrafi prowadzić rozmowę telefoniczną ze strażą pożarną,
policją, pogotowiem ratunkowym,
• bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami, przyborami szkolnymi,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier,
• bezpiecznie porusza się po budynku szkolnym,
• przestrzega obowiązujących zasad postępowania wobec nieznanych substancji,
• wie, że należy zachować ostrożność przy korzystaniu z ognia,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i letniego,
• umie ocenić, czy dany teren jest bezpieczny do uprawiania sportów i do zabaw,
• zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
Zadania:
•
•
•
•
•
•

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię podczas drogi do i ze szkoły.
Zapoznanie z właściwym sposobem zachowania się podczas podróży pojazdami, przestrzeganie
regulaminu zachowania się w autobusie podczas szkolnych wycieczek. Wskazywanie miejsc
do zabawy, które znajdują się w odpowiedniej odległości od drogi. Systematyczne przypominanie
i kontrola przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami. Ustalenie
i przestrzeganie sposobu poruszania się po budynku szkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa
własnego i kolegów. Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gier
i zabaw w sali gimnastycznej, na boisku, na terenie wokół szkoły i poza nią, systematyczne ich
przypominanie i dbałość o ich przestrzeganie. Dokonywanie oceny i wybór miejsca do zabawy

spełniającego warunki bezpieczeństwa. Ustalanie zasad zachowania się podczas wypoczynku
zimowego i podczas wakacji letnich, wskazanie konsekwencji niewłaściwego zachowania. Ścisłe
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń technicznych. Przestrzeganie
zasad zapobiegania pożarom. Ustalenie i przestrzeganie sposobu postępowania w kontaktach
z nieznanymi substancjami. Zapoznanie z numerami telefonów alarmowych i sposobem
prowadzenia rozmowy telefonicznej z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.
Wskazanie zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi.
Formy realizacji:
Zabawy i gry ruchowe, zabawy symulacyjne, wykonywanie zadań plastyczno-technicznych, prace
porządkowe, ćwiczenia dramowe, spacery, wycieczki piesze i autokarowe, filmy edukacyjne,
spotkanie z policjantem.
11.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i uczenie ich odpowiedzialności za zdrowie własne
i innych.
Uczeń:
• zna numery alarmowe, wie, w jakich sytuacjach może z nich korzystać, wie, co grozi za
nieuzasadnione korzystanie z tych numerów,
• rozumie konieczność posiadania poczucia odpowiedzialności za zdrowie bezpieczeństwo
własne i innych,
• zna procedury zgłaszania wypadków,
• zna zasady bezpieczeństwa w szkole, wie, jakie konsekwencje grożą mu za
nieprzestrzeganie ich,
• dostrzega konieczność szukania pomocy w sytuacji zagrożenia i wypadku.
Zadania:
Wdrażanie do przestrzegania zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw. Pogadanki na temat:
Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do i ze szkoły,
Jak bezpiecznie zachowywać się w autobusie. Zapoznanie uczniów ze sposobami bezpiecznego
korzystania ze sprzętu sportowego. Zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi. Rozmowy na
temat roli dyżurów szkolnych i monitoringu. Spotkanie uczniów z policjantem, strażakiem.
Formy realizacji:
Rozmowy w grupie, ulotki, broszury, filmy, praca z literaturą, czasopismami, konkursy
plastyczne, gry dramowe, prelekcje, spotkania.
12.Uczenie świadomego
audiowizualnych.

i

umiejętnego

korzystania

ze

współczesnych

Uczeń:
• zna współczesne środki audiowizualne,
• świadomie i umiejętnie korzysta ze współczesnych środków audiowizualnych.

środków

Zadania:
Prowadzenie edukacji wychowawczej na temat uzależnień od środków audiowizualnych i ich
wpływu na rozwój młodego człowieka. Tydzień Bezpiecznego Internetu.
Formy realizacji:
Rozmowy w grupie, dyskusje, praktyczne działanie.
13.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka agresji i przemocy
w szkole.
Uczeń:
• stara się rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
• wie, do kogo zwrócić się ze swoimi problemami,
• rozpoznaje i uczy się obiektywnie oceniać zalety i wady swoje i innych,
• rozumie znaczenie wzajemnej pomocy,
Zadania:
Egzekwowanie prawidłowych zachowań uczniów w szkole zgodnie z regulaminem WO.
Przypominanie o uprzejmości względem rówieśników i dorosłych. Zapoznanie uczniów
ze sposobami rozwiązywania konfliktów. Zwiększenie dyscypliny oraz konsekwentne
jej przestrzeganie oraz egzekwowanie. Eliminowanie zachowań ryzykownych (takich jak: agresja,
przemoc). Uczenie zachowań empatycznych.
Formy realizacji:
Rozmowy w kręgu, dodatkowe zadania, scenki dramowe, bajki, filmy terapeutyczne.
14.Budowanie i rozwijanie wewnętrznej motywacji do nauki; rozwijanie umiejętności
poznawania siebie, wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Uczeń:
• doskonali organizację pracy i umiejętność uczenia się,
• systematycznie, dokładnie i starannie wykonuje pracę w szkole i w domu,
• potrafi zaplanować i zorganizować naukę własną oraz czas wolny.
Zadania:
Organizowanie konkursów artystycznych i przedmiotowych. Praktyczne wykorzystanie zdobytej
wiedzy.
Formy realizacji:
Praca grupowa, rozmowy, konkursy szkolne i pozaszkolne, wystawki prac.
15.Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i twórczego myślenia. Rozwój umiejętności
samokształcenia.

Uczeń:
wypowiada się na temat swoich ulubionych zajęć, zainteresowań,
poznaje zainteresowania kolegów,
uczestniczy aktywnie w zajęciach organizowanych w szkole,
podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,
uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
aktywnie uczestniczy w klasowych wycieczkach, poznaje środowisko,
ma potrzebę własnej ekspresji muzycznej, plastycznej, słownej, ruchowej,
prezentuje własne wytwory,
poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć,
wdraża się do pracy w grupach, do samodzielnego podejmowania decyzji, wyrażania
własnych opinii i słuchania innych oraz oceny siebie i innych osób,
• doskonali umiejętność posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną
i korzystania z różnych źródeł informacji.
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentowanie kolegom w klasie swoich kolekcji. Organizowanie klasowych wystaw prac.
Rozmowy w grupie na temat zainteresowań i ulubionych zajęć. Zdobywanie informacji
poszerzających wiedzę z różnych dziedzin. Zachęcanie do poszerzania wiedzy przez samodzielne
wyszukiwanie informacji z różnych źródeł. Wyzwalanie kreatywności w czasie zajęć
warsztatowych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, programowanie. Prezentacja własnej
wiedzy
i
umiejętności
w
konkursach
plastycznych,
recytatorskich
szkolnych
i pozaszkolnych. Poznawanie zainteresowań dzieci będących bohaterami lektur, filmów.
Oglądanie wystawek prac uczniów z innych klas. Udział w szkolnych imprezach, indywidualna
praca z uczniem zdolnym. Prezentacja efektów pracy uczniów na terenie szkoły podczas
organizacji imprez szkolnych i środowiskowych.
Formy realizacji:
Praca grupowa, rozmowy, wycieczki, konkursy szkolne i pozaszkolne, wystawki prac, spotkanie
z bibliotekarzem, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej. Prezentacje, pogadanki na temat
właściwego posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną.
16.Kształtowanie, rozwijanie i wzmacnianie kultury czytelniczej.
Uczeń:
• chętnie korzysta z biblioteki szkolnej,
• jest zainteresowany książkami,
• rozwija swoją wyobraźnię, fantazję,
• nabiera nawyku czytania.
Zadania:
Zorganizowanie częstych spotkań z książką – głośne czytanie w grupie. Uczestnictwo
w projekcie Ogólnopolski dzień głośnego czytania 29 IX Gang Słodziaków. Prowadzenie
Dzienniczków Lektur. Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych (biblioteka szkolna i miejska).

Przygotowanie inscenizacji książek, udział w przedstawieniach teatralnych. Zachęcanie do udziału
w konkursach krasomówczych, recytatorskich.
Formy realizacji:
Wspólne czytanie książek, konkursy recytatorskie, czytelnicze, rozmowy w kręgu na temat
bohaterów książek, lekcje biblioteczne. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów we
współpracy z biblioteką szkolna i miejską. Udział w projektach.

17.Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.
Uczeń:
stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach,
potrafi zachować się w miejscach publicznych,
jest uprzejmy i tolerancyjny,
prowadzi rozmowę w sposób kulturalny,
potrafi panować nad swoimi emocjami,
posługuje się słownictwem pozbawionym wulgaryzmów,
przestrzega odpowiednich zasad zachowania podczas spotkań, uroczystości, imprez
szkolnych i pozaszkolnych.
Zadania:
•
•
•
•
•
•
•

Analizowanie i ocenianie zachowań bohaterów lektur, filmów. Stosowanie zwrotów
grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Spożywanie posiłków w stołówce
szkolnej w odpowiedniej postawie przy stole, w ciszy i spokoju. Dbałość o kulturalne zachowanie
podczas klasowych poczęstunków. Składanie z różnych okazji życzeń nauczycielowi, rodzicom,
kolegom, innym osobom w sposób kulturalny – dbałość o właściwą formę życzeń. Przestrzeganie
zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych – na ulicy, w sklepie, na poczcie,
w teatrze, w kinie, w bibliotece.
Formy realizacji:
Ćwiczenia dramowe, uroczystości klasowe i szkolne, wycieczki, wspólne rozmowy, techniki
aktywizujące, praca z literaturą dziecięcą, spożywanie posiłków w szkolnej stołówce, stosowanie
zasad w codziennych sytuacjach.
18.Poszanowanie własności i dobra wspólnego, cudzego.
Uczeń:
• dba o podręczniki, przybory szkolne, książki z biblioteki szkolnej, rozumie konieczność
ich poszanowania,
• rozumie funkcję sprzętu szkolnego i konieczność szanowania go,
• właściwie użytkuje urządzenia w toalecie szkolnej,
• właściwie użytkuje naczynia i sprzęty w stołówce szkolnej,
• docenia wartość wytworów własnych i kolegów, nie niszczy ich,
• dba o rzeczy pożyczone, zwraca je właścicielowi w niezmienionym stanie,
• szanuje prace pracowników szkoły,
• dba o własne rzeczy zgromadzone w klasie, właściwie je przechowuje.

Zadania:
Gromadzenie własnych wytworów i przechowywanie ich w teczkach na półkach. Kontrolowanie
stanu pożyczonych rzeczy w chwili ich oddawania właścicielowi. Pielęgnowanie roślin
ozdobnych w klasie przez dyżurnych klasowych. Porządkowanie, odnoszenie na miejsce pomocy
dydaktycznych po zakończeniu zajęć. Poszanowanie mebli i innych sprzętów w klasie i w szkole.
Ustalenie miejsca i sposobu przechowywania materiałów i przyborów szkolnych, stroju
gimnastycznego, obuwia na zmianę; przestrzeganie ustaleń.
Formy realizacji:
Prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły, wystawki prac, okazów, korzystanie z biblioteki
szkolnej, pełnienie dyżurów w klasie, spacery, wycieczki klasowe, rozmowy, techniki dramowe,
korzystanie ze stołówki szkolnej, gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu szkolnego.
19.Uczestnictwo w
Uczeń:

życiu

kulturalnym.

wykazuje zainteresowanie różnymi formami sztuki,
rozwija swoją wrażliwość estetyczną,
zna wybranych twórców kultury,
podejmuje próby wyrażania swoich odczuć powstałych w kontaktach z dziełami
literackimi, muzycznymi, plastycznymi,
• dostrzega piękno w wytworach kultury,
• rozumie, że istnieją różnice w kulturach krajów europejskich.
Zadania:
•
•
•
•

Oglądanie przedstawień teatralnych. Wyjazdy do kina. Słuchanie utworów muzycznych znanych
kompozytorów polskich. Oglądanie dzieł znanych malarzy. Poznawanie literatury dla dzieci.
Poznawanie elementów kultury krajów Unii Europejskiej – Dzień Języków Obcych (wrzesień).
Przygotowanie i prezentacja programów artystycznych podczas szkolnych spotkań: Wieczór
Teatralny, Bajkolandia – spotkanie z Przedszkolakami, klasowych uroczystości. Organizowanie
wystawek prac dzieci.
Formy realizacji:
Wyjazdy do teatru, kina, wystawki prac, praca z albumami tematycznymi, konkursy plastyczne,
recytatorskie.
20.Stwarzanie uczniom warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.
Uczeń:
• ma dostosowany program nauczania do swoich możliwości edukacyjnych,
• ma dostosowane metody i formy pracy do swoich możliwości,
• czuje się dowartościowany,
• osiąga sukcesy.

Zadania:
Indywidualizacja nauczania, w szczególności poprzez dobór odpowiedniego programu nauczania
oraz dostosowanie metod, form pracy i wymagań do możliwości i potrzeb poszczególnych
uczniów.
Formy realizacji:
Stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do nauki oraz właściwego rozwoju
psychofizycznego poprzez: indywidualizację procesu nauczania, zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. Zajęcia wyrównawcze, logopedyczne
i rewalidacyjne. Pogadanki na temat trudności szkolnych i sposobów ich przezwyciężania.
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat technik
skutecznego uczenia się. Uczenie zachowań empatycznych poprzez: pomoc koleżeńską, scenki
dramowe, bajki i filmy terapeutyczne.
21. Budowanie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych wobec uczniów poprzez
współpracę szkoły z rodzicami.
Rodzice:
• chętnie podejmują współpracę z nauczycielami i uczestniczą w życiu szkoły,
• są zapoznani ze szkolnymi dokumentami: Statut szkoły, Wewnątrzszkolne Ocenianie,
Przedmiotowe Ocenianie, szkolne procedury, Program wychowawczo-profilaktyczny,
regulaminy szkolne, podstawa programowa itd.
• korzystają z proponowanych przez szkołę prelekcji, zajęć warsztatowych, konsultacji,
• aktywnie uczestniczą w zebraniach,
• interesują się funkcjonowaniem dzieci w szkole,
• współpracują z nauczycielem podczas planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Zadania:
Organizowanie zebrań, konsultacji z rodzicami - przekazywanie informacji o postępach uczniów,
ukierunkowanie pracy z dziećmi w domu. Przeprowadzenie pedagogizacji na temat: „Statutu
Szkoły” WO, procedur interwencyjnych, procedur organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, regulaminów szkolnych, zmian
w podstawie programowej itd. Zapoznanie ze sposobami oceniania uczniów PO, treściami
kształcenia i wychowania w klasach I-III. Zapraszanie rodziców na indywidualne spotkania
w celu podjęcia skoordynowanych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych w stosunku do
poszczególnych uczniów. Wzmocnienie współpracy z rodzicami uczniów sprawiających
szczególne problemy dydaktyczno – wychowawcze. Proponowanie, wskazywanie i pomoc
w poszukiwaniu specjalistów (psycholog, terapeuta, psychoterapeuta, lekarze, policja, sąd
rodzinny itp.). Zapoznanie z projektem „Planu wychowawczo-profilaktycznego klasy”
i uwzględnienie propozycji rodziców. Wspólne zaangażowanie i pomoc w organizowaniu
uroczystości klasowych i szkolnych.

WYKAZ GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV:
4a – wychowawca: Grzegorz Pela
4b – wychowawca: Sylwia Puto
4c – wychowawca: Iwona Dądela
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Bezpieczna droga do i ze szkoły.
2. Wybory samorządu klasowego.
3. Poznajmy się – zajęcia integrujące zespół klasowy.
4. O bezpieczeństwie w czasie przerw i po lekcjach.
5. Przypomnienie WSO i PSO oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole.
6. Prawa i obowiązki ucznia.
7. Moje relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
8. Dobry zespół – co to znaczy?
9. Ustalamy kontrakt klasowy.
10. Czym jest agresja?
11. Dobrze wychowany młody człowiek.
12. Muszę czy chcę się uczyć?
13. Książka też może być twoim przyjacielem.
14. Kompletujemy materiały na gazetkę szkolną.
15. Jak się zdrowo odżywiać?
16. Higiena mojego ciała i umysłu.
17. Właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
18. Różne formy niesienia pomocy potrzebującym.
19. Moja rodzina i ja.
20. Jak bezpiecznie spędzić czas zimą?
21. Analizujemy i oceniamy nasze postępy w nauce.
22. Co to jest nałóg i skąd się bierze?
23. Koleżeństwo, a przyjaźń.
24. Czy radzę sobie w sytuacjach konfliktowych?
25. Organizacja własnego czasu.
26. Zdrowa żywność.
27. Uroda i zdrowie.
28. Kultura języka, stroju i zachowania.
29. Wpływ środowiska na życie człowieka.
30. Spotkania integracyjne.
31. Tradycje świąteczne w moim domu.
32. Wspólnie oceniamy zachowanie swoje i kolegów z klasy.
33. Wspólne zabawy i gry zespołowe.
34. Aktywny i bierny wypoczynek.
35. Czy umiem być asertywny?
36. Moje plany na bezpieczne wakacje.
37. Podsumowanie całorocznej pracy.

WYKAZ GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W KLASACH V:
5a – wychowawca – Bogusława Sankowska
5b – Jadwiga Koźlak
5c – Anna Brandowska
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Wrzesień :
Wybieramy samorząd klasowy,. Bezpieczna droga do i ze szkoły.
Prawa i obowiązki ucznia – przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen
z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.
Jak być dobrym zespołem – zajęcia integrujące klasę. Tworzymy kodeks zachowań
Klasowy Dzień Chłopca.
Październik:
Co to jest agresja? Jak sobie z nią radzić. Sytuacje konfliktowe.
Zdrowo się odżywiam.
Kim jest dla mnie nauczyciel?
W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych.
Listopad:
11 listopada – 100 lat w niepodległej Polsce.
Jak pomóc w niebezpieczeństwie – o pierwszej pomocy. Przypomnienie numerów
alarmowych .
Akceptujemy siebie i różnice pomiędzy nami. Czy jestem tolerancyjny ?
Andrzejkowe spotkania z wróżbami – o zwyczajach andrzejkowych.
Grudzień:
Klasowe mikołajki.
Kultura stroju , języka i zachowania.
O świątecznych zwyczajach i tradycjach w naszych domach. Klasowe spotkanie
wigilijne.
Styczeń:
Telewizja, film, książka miła rozrywka czy pożeracz czasu? Plusy i minusy
korzystania z mediów.
Oceniamy nasze zachowanie w pierwszym półroczu.
Dzień Babci i Dziadka – o wartościach, które przekazują nam dziadkowie.
Dzieci w sieci – czy w Internecie jesteśmy bezpieczni?
Luty:
Rodzina to jest siła. Moje miejsce w rodzinie.
Jak bezpiecznie wypoczywać podczas ferii zimowych
Marzec:
Klasowy Dzień Kobiet.
Co to jest stres? Jak sobie radzić ze stresem?
Świat bez granic – o różnorodności kulturowej.
Uzależnienia- przyczyny , skutki, rodzaje uzależnień.
Kwiecień:
Narkotyki, alkohol, papierosy – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie.
Zbliża się Wielkanoc - tradycje zwyczaje . Wielkanoc w naszych domach.
Dbasz o środowisko – dbasz o siebie!
Życzliwość i szacunek. Nawiązuję relacje z innymi., okazywanie uczuć.
Maj:
Moja okolica jest piękna.

2.
3.
4.
1.
2.
3.

Rozwijam swoją pasję. Kim będę jak dorosnę .
Rola rodziców w moim życiu. Kto to jest autorytet? Czy rodzice zawsze mają rację?
Empatia, sympatia, antypatia.
Czerwiec:
Dzień Dziecka – o prawach i obowiązkach dzieci.
Oceniamy swoje zachowanie.
Podsumowanie pracy wychowawczej w klasie piątej. Jak bezpiecznie wypoczywać
podczas wakacji?

WYKAZ GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W KLASACH VI:
6a – Agnieszka Zaręba
6b – Magdalena Jakubczyk
I półrocze:
1.Wybór samorządu uczniowskiego i przydział czynności dodatkowych.
2.Wewnątrzszkolny System Oceniania – omówienie zasad oceniania zachowania.
3.Gry i zabawy integrujące na dobry klimat w grupie.
4.Moje mocne i słabe strony – jak radzić sobie z trudnościami. Jak się uczyć?
5.Zajęcia integrujące zespół klasowy- wypracowanie norm grupowych.
6.Zajęcia wprowadzające – Czy umiesz się uczyć?
7.Po co się uczyć? – jakie korzyści płyną z nauki.
8.Dobra pamięć – tajemnicą sukcesu.
9.Wypracowanie własnego, efektywnego sposobu na naukę – organizacja warsztatu pracy.
10.Jak dobrze przygotować się do lekcji, powtórzenia wiadomości i sprawdzianu- jak szybko i
skutecznie przyswajać wiedzę.
11.Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły.
12.Pamiętajmy o tych którzy odeszli.
13. Bezpieczne zabawy i zachowania w sytuacjach różnych.
14.Złość i agresja – jak sobie radzić
15.Jak wyrażam złość
16.Gry i zabawy przeciwdziałające agresji
17.‘Jaki jestem”-przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości

18.Jak oceniam swoje zachowanie, jak oceniają mnie inni?
19.Jak interesująco i bezpiecznie spędzić ferie zimowe?
II półrocze:
1. Człowiek i wartości, czyli co jest dla mnie najważniejsze.
2. Szczęście, szczęście- cóż to jest?
3. Grupy do których należymy- profilaktyka uzależnień.
4. Umiem mówić nie- uświadomienie uczniom im ich słabych i mocnych stron.
5. Wprowadzenie tematu o asertywności.
6. Poznawanie cech przyjaźni.
7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, szukanie swoich mocnych stron.
8. Każdego można za coś pochwalić- szukamy swoich mocnych stron.
9. Polubić siebie.
10. Czy mogę być wielkim człowiekiem?
11. W poszukiwaniu złodzieja czasu.
12. Czy można mówić nie używając słów? – komunikacja niewerbalna.
13. Przygotowujemy apel okolicznościowy.
14. Przytul mnie mamo, czyli o potrzebie bezpieczeństwa.
15. Spacer czy gra komputerowa. – propagowanie aktywnych form wypoczynku.
16. Wspólna ocena zachowania
17. Czy nasza klasa się zmieniła? podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019.
18. Bezpieczeństwo wakacyjnych zabaw.

WYKAZ GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W KLASACH VII:
7a – wychowawca: Katarzyna Bochniak
7b – wychowawca: Małgorzata Mroczek – Rutka
1. Wybór trójki klasowej.
2. Przypomnienie WSO i PSO oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole.
3. Budowanie poczucia więzi klasowej.
4. Autoprezentacja – jak postrzegają mnie inni.
5. Skuteczne komunikowanie się.
6. Czy jesteś asertywny?
7. Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej.
8. Takt, delikatność, dyskrecja w postępowaniu z drugim człowiekiem.
9. Wychowawcza rola sportu, znaczenie turystyki i aktywnego wypoczynku.
10. Moja osobowość – poznaj siebie samego.
11. Budowanie poczucia własnej wartości.
12. Czy jestem osobą tolerancyjną?

13. Zasady efektywnej nauki.
14. Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi poradzić.
15. Jak sobie radzić z agresją ze strony innych ludzi?
16. Konflikty pokoleń, ich istota i rodzaje.
17. Subkultury młodzieżowe.
18. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie.
19. Świat bez granic.
20. Podstawowe prawa człowieka.
21. Przyjaźń w okresie dorastania.
22. Przemoc w szkole.
23. Ratowanie życia ludzkiego: pierwsza pomoc.
24. Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – pomoc innym w potrzebie.
25. Jak działa pamięć społeczna? – szukam i utrwalam ślady pamięci o przeszłości, a zatem
działam dla przyszłości.
26. Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
27. Jakie są motywy sięgania po używki?
28. Narkotyki, alkohol, papierosy – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie.
29. Czy narkotyki rozwiązują problemy?
30. Co to jest nikotyna, nikotynizm?
31. Fakty i mity o alkoholu.
32. Rodzaje typowych i nietypowych uzależnień.
33. Czy zagraża mi HIV/AIDS?
34. Zdrowe odżywianie.
35. Dbasz o środowisko – dbasz o siebie.
36. Moje plany na bezpieczne wakacje.
37. Podsumowanie całorocznej pracy.
Ponadto na godzinach wychowawczych będą omawiane bieżące sprawy klasowe związane
z zachowaniem, postępami w nauce, udziałem w apelach, wycieczkach, konkursach szkolnych
i międzyszkolnych.

WYKAZ GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO
WYCHOWAWCZYCH W KLASACH VIII:
8a – wychowawca: Barbara Urbanowska
8b – Agnieszka Przerada

1.
4.
5.

Wybór trójki klasowej.
Przypomnienie WSO i PSO oraz innych regulaminów obowiązujących w szkole.
Budowanie poczucia więzi klasowej.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Jak zabawy integrują klasę?
Kto tworzy szkołę?
Autoprezentacja – jak postrzegają mnie inni.
Skuteczne komunikowanie się.
Precyzyjne formułowanie celów. Co robić, aby spełniać marzenia?
Czy jesteś asertywny?
Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej.
Takt, delikatność, dyskrecja w postępowaniu z drugim człowiekiem.
Jak rozmawiać o śmierci i stracie?
Wychowawcza rola sportu, znaczenie turystyki i aktywnego wypoczynku.
Moja osobowość – poznaj siebie samego.
Budowanie poczucia własnej wartości.
Czy jestem osobą tolerancyjną?
Czym jest dla mnie empatia?
Zasady efektywnej nauki.
Jak mądrze korzystać z Internetu?
Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu?
Czym się kierować w wyborze zawodu?
Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?
Sytuacje konfliktowe – jak sobie z nimi poradzić.
Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
Jak radzić sobie ze stresem?
Jakie stres ma zalety?
Jak sobie radzić z agresją ze strony innych ludzi?
Konflikty pokoleń, ich istota i rodzaje.
Subkultury młodzieżowe.
Dbasz o środowisko – dbasz o siebie.
Podstawowe prawa człowieka świat bez ograniczeń i geanic
Jak stworzyć przepis na tolerancję
Przyjaźń w okresie dorastania.
Przemoc w szkole.
Ratowanie życia ludzkiego: pierwsza pomoc.
Charytatywność, dobroczynność, wolontariat – pomoc innym w potrzebie.
Jak mogę realizować ideę wolontariatu. Dzień Wolontariusza
Jak działa pamięć społeczna? – szukam i utrwalam ślady pamięci o przeszłości, a zatem
działam dla przyszłości. Czym jest dla mnie patriotyzm?
Jakie są motywy sięgania po używki? Czy rozwiązują problemy
Narkotyki, alkohol, papierosy – wpływ na zdrowie i funkcjonowanie.
Co to jest nikotyna, nikotynizm?
Fakty i mity o alkoholu.
Rodzaje typowych i nietypowych uzależnień.
Czy zagraża mi HIV/AIDS?
Zdrowe odżywianie.
Moje plany na bezpieczne wakacje. Podsumowanie całorocznej pracy.

Ponadto na godzinach wychowawczych będą omawiane bieżące sprawy klasowe związane
z zachowaniem, postępami w nauce, udziałem w apelach, wycieczkach, konkursach szkolnych
i międzyszkolnych.

