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INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO JEST PROGRAM PROFILAKTYKI

WSTĘP
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło KONWENCJĘ O PRAWACH DZIECKA.
Preambuła niniejszej konwencji między innymi uznaje ,że:
 dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w
atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia;
 dziecko ma prawo do szczególnej troski i pomocy;
 dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka,
wychowana w duchu ideałów, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności .
W procesie nauczania i wychowania respektując chrześcijański system wartości, przyjmuje się zasadę wychowania ku
wartościom ogólnoludzkim( prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność).
Prawo do wychowania swoich dzieci mają przede wszystkim rodzice, a nauczyciele powinni wspierać ich w dziedzinie
wychowania. Wszelkie działania wychowawcze szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców.
Należy pamiętać, że nowa ustawa o systemie oświaty daje rodzicom konkretne, prawne umiejscowienie w szkole i należy
tego przestrzegać. Rodzice i nauczyciele to ogniwa wzajemnie wspierające się i współodpowiedzialne za wszelkie przejawy działań
wychowawczych.
Dlatego opracowanie niniejszego programu było możliwe dzięki odpowiedzialnej, spójnej pracy nauczycieli, uczniów i
rodziców. Jest to efekt zajęć warsztatowych, wielu dyskusji. Wspólnie wypracowano wizję i misję szkoły, model absolwenta, wzór
osobowościowy nauczyciela wychowującego, ucznia rodzica.
Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z procesem dydaktyczno- wychowawczym
realizowanym przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy z
rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Zakładamy, że program wychowawczy naszej szkoły przyjaznej dzieciom będzie wspierał ich w poznawaniu świata, jego
złożoności, inspirował do twórczej pracy nad sobą i uczestnictwa w życiu społecznym, do wyrażania własnych myśli i poglądów ,a
poprzez motywacje do dalszej nauki wprowadzi uczniów w role społeczne i zawodowe.
1.MISJA
 Chcemy być szkołą przyjazną, nie narzucającą, lecz inspirującą do kreatywnego działania ,przeżywania i rozwiązywania
problemów, kształcącą uczniów na miarę XXI wieku, tak, by umieli odnaleźć się w nowej, zmieniającej się rzeczywistości
współczesnego świata .
 Wyróżnia nas poszanowanie godności każdego człowieka, indywidualne i życzliwe traktowanie ucznia.
 W naszych działaniach opieramy się głównie na takich wartościach, jak: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, tolerancja i
życzliwość.
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Chcemy wychować ucznia wrażliwego na problemy innych, o wysokiej kulturze osobistej, szanującego tradycje, rodzinę i
ojczyznę, świadomego swojej przyszłej roli jako obywatela państwa i zjednoczonej Europy.
Wspólnie pokonujemy wszelkie trudności, tworzymy w szkole klimat zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

2.WIZJA
2.1.NASZA SZKOŁA
 będzie środowiskiem wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego (intelektualnego, psychicznego, społecznego,
zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego);
 będzie zaspokajała potrzebę udziału wychowanka w życiu społeczności rówieśniczej i lokalnej;
 będzie instytucją w której wszyscy ( nauczyciele, uczniowie, rodzice) współpracują ze sobą i są tak samo ważni;
 będzie przygotowywać wychowanków do uczestnictwa w tworzeniu dóbr kultury, do demokracji i dalszej edukacji.
2.2.ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:
 doskonali cechy takie, jak: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, życzliwość, wrażliwość, rzetelność, samodzielność
 dąży do postawy życiowej charakteryzującej się: tolerancją, otwartością, asertywnością, optymizmem i wiarą w swoje
możliwości, poszanowaniem tradycji, rodziny i ojczyzny, dbałością o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunkiem do drugiego
człowieka i przyrody;
 posiada umiejętności:
o stosowania wiedzy w praktyce;
o komunikowania się- negocjowania;
o radzenia sobie ze stresem;
o wyrażania swoich opinii i poglądów;
o współpracy w zespole;
o samooceny- znajomości swoich mocnych i słabych stron;
o korzystania z różnych źródeł wiedzy;
o samodzielnego rozwiązywania problemów;
o stawiania sobie ambitnych celów
3.CELE WYCHOWANIA
Uczeń:
 znajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej i działa w niej;
 zna normy właściwego zachowania;
 umie zachować się w sytuacjach trudnych;
 wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi;
 wie, jak dbać o zdrowie;
 aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły;
 zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować;
 ma wykształcone postawy obywatelskie;
 potrafi planować swoje działania i przewidywać jego efekty;
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4.ZADANIA SZKOŁY
 Wspieranie każdego ucznia w harmonijnym, wszechstronnym rozwoju, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami;
 Zaspokojenie potrzeby udziału wychowanka w życiu społeczności rówieśniczej i lokalnej;
 Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu i szkoły;
 Przygotowanie wychowanka do uczestnictwa w demokracji, przekazywanie wiedzy potrzebnej w dalszej edukacji i
pozwalającej realizować ambicje życiowe;
 Kształtowanie wychowania nastawionego na poszanowanie prawdy, dobra, piękna.
5. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE, BĘDACE WYMIAREM PRACY KAŻDEGO NAUCZYCIELA, OKRESLONE W RAMACH
OGÓLNYCH ZADAŃ SZKOŁY.
Uznając nauczanie za zadanie najważniejsze dla działalności szkoły, określa się jego różne formy w nawiązaniu do
umiejętności i wychowania.
W tym zakresie każdy nauczyciel w swej działalności właściwej dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych
zapewnia w szczególności:
 Naukę poprawnego i świadomego wypowiadania się, pisania i czytania;
 Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie wystarczającym do kontynuowania nauki w
następnym etapie kształcenia;
 Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznania samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do
lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 Zapewnia realizację różnych potrzeb uczniów rozwijających i kształtujących wszystkie sfery osobowości;
 Stwarza uczniom warunki do kształcenia umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować ich do
pracy we współczesnym świecie;
 Uczy szacunku dla wspólnego dobra jako postawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności
lokalnej;
 Kształci umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną zabawę, naukę i wybór
odpowiednich form spędzania czasu wolnego;
 Kształci postawę dialogu, umiejętności słuchania innych;
 Tworzy tradycje szkolne oparte na historii i współczesności naszej miejscowości „Od Lwówka Śląskiego- małej ojczyznydo Europy”.
5.1.WYCHOWAWCA W CELU REALIZACJI ZADAŃ POWINIEN:
 Zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 Opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy;
 Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w zakresie koordynacji oddziaływań wychowawczych;
 Współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
 Współpracować z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną we Lwówku Śląskim;
 Śledzić postępy swoich wychowanków;
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Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając się na tolerancji, poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
Gromadzić literaturę, scenariusze- wzbogacić biblioteczkę nauczyciela na tematy dotyczące profilaktyki uzależnień, zachowań
bezpiecznych;
Doskonalić umiejętności i pogłębiać wiedzę w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych (udział w kursach, szkoleniach,
warsztatach);
Dzielić się wiedzą podczas spotkań zespołów samokształceniowych, rad pedagogicznych;
Zacieśnić współpracę i partnerstwo z innymi podmiotami (współpraca z Samorządem Uczniowskim, z Radą Rodziców);
Znać procedury współpracy z Policją w sytuacji zagrożenia dziecka przestępczością i demoralizacją, w szczególności
narkomanią, alkoholizmem;

6.









ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Spotkania z rodzicami śródokresowe i okresowe;
Spotkania z rodzicami nauczycieli poszczególnych przedmiotów- konsultacje;
Pisemne informacje o postępach w nauce i zachowaniu;
Udział w różnych formach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
Współpraca z Radą Rodziców w różnych sferach jej działania;
Doraźna pomoc finansowa uczniom w trudnych przypadkach losowych;
Dofinansowywanie organizacji i imprez szkolnych;
Organizowanie warsztatów, szkoleń, pogadanek informujących o współczesnych zagrożeniach dzieci i młodzieży (AIDS,
narkomania, przestępczość, alkoholizm, prostytucja);
 Edukacja społeczno- prawna na temat uzależnień, odpowiedzialności prawnej za czyny swoich niepełnoletnich dzieci;
 Współorganizowanie imprez (rodzice, nauczyciele) na rzecz dzieci, promujących właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.
7. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM.
W ramach realizacji statutowych zadań szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka, m.in.:
7.1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną we Lwówku Śląskim
 Współpraca typu szkoleniowego- porady, konsultacje, wymiana doświadczeń, korzystanie z materiałów tematycznych...
 Diagnozy, konsultacje, terapie, psychoedukacja, mediacje i interwencje w środowisku ucznia;
 Działalność profilaktyczna i informacyjna.
7.2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną we Lwówku Śląskim
 Akcje sezonowe
 Oświata prozdrowotna – zaproszenie przedstawicieli na prelekcje, pogadanki;
7.3. Współpraca z Sądem Rejonowym i kuratorami we Lwówku Śląskim
 Pedagogizacja Rodziców- zaproszenie przedstawicieli sądu;
 Wywiady, wymiana informacji;

Działania prewencyjne;
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7.4. Współpraca z Powiatową Komendą Policji we Lwówku Śląskim
 Spotkania z przedstawicielami ( pogadanki, prelekcje )
 Wsparcie w wywiadach środowiskowych;
 Powiadomienia i rozmowy z osobami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze- realizacja prewencji w domu
rodzinnym;
 Pomoc w pedagogizacji rodziców;
 Pomoc w organizacji happeningu- zapewnienie bezpieczeństwa;
 Pogadanki, prelekcje na temat narkomanii, alkoholizmu, przestępczości i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz dyżury
przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji;
7.5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Lwówku Śl.
 Pomoc w uzgodnieniu świadczenia rodzinom, potrzebującym;
 Kierowanie rodziców dzieci do odpowiednich pracowników socjalnych;
 Pomoc przy załatwianiu stosownych dokumentów (potrzeba udzielenia pomocy lub otrzymania zasiłku stałego);
 Pomoc w uposażaniu dzieci szkolnych;
7.6. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną we Lwówku Śląskim i Lwóweckim Ośrodkiem Kultury
 Pomoc i współpraca w zorganizowaniu różnych imprez;
 Udział w konkursach wiedzy i rysunkowych;
 Uczestnictwo uczniów w teatrzykach;
 Udział uczniów w różnych formach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
7.7. Współpraca z Powiatową Strażą Pożarną we Lwówku Śląskim
 Spotkania z przedstawicielami ( pogadanki, prelekcje)- działania prewencyjne - współpraca typu szkoleniowego
 Wycieczki do siedziby straży w celu poznania specyfiki zawodu;
 Udział w konkursach rysunkowych;
7.8. Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta
 Wsparcie finansowe ( diety radnych z przeznaczeniem na różne działania);
 Wycieczki do siedziby urzędu;
 Spotkania z przedstawicielami urzędu;
7.9.Współpraca innymi placówkami oświatowymi
 Wymiana doświadczeń i informacji;
 Rozwijanie wspólnych zainteresowań;
 Udział w różnych konkursach i zawodach sportowych;
 Organizowanie wspólnych imprez integracyjnych ( rajdy, wycieczki);
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7.10. Współpraca z Nadleśnictwem Lwówek Śl.
 Dbałość o „tereny zielone” wokół szkoły- zakrzewianie;
 Udział w zajęciach dotyczących edukacji leśnej, szkodnictwa leśnego, zaśmiecania, kłusownictwa;
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ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
Działa na podstawie własnego regulaminu;
Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i spostrzeżenia w zakresie praw uczniowskich;
Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
-oceniania, klasyfikowania i promowania;
-przestrzegania statutu szkoły, systemu oceniania, planu wychowawczego;
-przestrzegania praw ucznia i dziecka.

10. SKUTECZNOŚĆ
REALIZACJI
PODSTAWY
PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z
NAUCZANIEM I WYCHOWANIEM W KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA.
10.1. Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnego prawa oświatowego.
1) Analiza i modyfikacja programu wychowawczego szkoły z uwzględnieniem zagadnień związanych z nauczaniem i
wychowaniem w kontekście praw człowieka
10.2. Opracowanie harmonogramu imprez szkolnych, klasowych, uroczystości, wycieczek szkolnych.
10.3. Organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, happeningów) wyzwalających w kontekście przeżyć związane z
przestrzeganiem praw człowieka.
10.4. Uwzględnienie w tematyce lekcji, w tym wychowawczych, zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w
kontekście praw człowieka. Realizacja zadań na lekcjach.
10.5. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
2) Kierowanie do SU zapytań o przestrzeganie praw ucznia w szkole
10.6. Popularyzacja konwencji Praw dziecka i Praw człowieka wśród rodziców i uczniów. Szkolenie RP w zakresie praw człowieka
oraz podstawowych przepisów prawa rodzinnego, sposobu załatwiania spraw opiekuńczych, kompetencji organów do tego
powołanych w celu lepszego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów.
10.7. Redagowanie gazetek szkolnych, w których będą umieszczane treści związane z nauczaniem i wychowanie w kontekście
praw człowieka.
11. SKUTECZNOŚĆ
REALIZACJI
PODSTAWY
BEZPIECZEŃSTWEM.
11.1. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku:



PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z

Bezpieczeństwo fizyczne (dziecko jest bezpieczne w szkole w czasie zajęć i w czasie przerw)
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Bezpieczeństwo w sferze psychicznej (dziecko jest akceptowane w szkole)
Bezpieczeństwo w sferze społecznej (dziecko uczy się jak odnaleźć się w różnych rolach)

11.2. Bezpieczeństwo uczniów przy organizacji imprez, wycieczek szkolnych i zawodów sportowych.
11.3. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wyposażenia technicznego budynku i boisk szkolnych.
11.4. Obowiązek systematycznej kontroli warunków bhp i p.poż w obiekcie szkolnym- prawidłowy stan sanitarnotechniczny sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i pomieszczeń sanitarnych.
11.5. Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych.
11.6.Opracowanie lub modyfikacja procedur wewnątrzszkolnych

zapewniających bezpieczeństwo uczniów w szkole.

11.7.Zaznajomienie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z powyższymi procedurami oraz ich
przestrzeganie.
11.8.Ewaluacja i monitoring wymagania „ Przedszkole/szkoła wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji”. Ankiety do uczniów, rodziców i nauczycieli.
11.9.Organizowanie spotkań z policjantami w celu nabycia nawyków związanych z dbałością o bezpieczeństwo swoje i
innych.
11.10. Uwzględnienie w tematyce lekcji, w tym wychowawczych, zagadnień związanych z profilaktyką agresji i
przemocy w szkole- bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.
11.11. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem
wieku realizacji obowiązku szkolnego.
11.12. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Plan działań wychowawczych dla klasy pierwszej
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Cel wychowania (uczeń):
- znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- ma poczucie przynależności do klasy, szkoły- jako ważnego ogniwa.
- wyraża potrzebę konstruktywnego uczestnictwa w grupie rówieśniczej.
- rozumie potrzebę ustalania i przestrzegania zasad i reguł życia w grupie.
- uczy się współzależności i współodpowiedzialności za działania w grupie.
- rozwija i kształci więź ze swoją rodzinną miejscowością
- zna swoje prawa i respektuje je
- zna swoje obowiązki i je wypełnia
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo.
Tematyka

1.Nauka i zabawa

Zadania
1.Gry integrujące zespół klasowy:
-,,Jak masz na imię?”
-,,Pozwólcie, że się Wam przedstawię...” 
-,, Czuję się zadowolony, że jestem...”

-To są moi przyjaciele...”
2.Organizujemy i bierzemy udział w
uroczystościach i imprezach szkolnych, np.
-Pasowanie na ucznia,
- Urodziny lub imieniny,
- Święta zawarte w kalendarzu
imprez( Dzień Babci, Dziadka,
Dziecka...)
- Ogniska integrujące zespół
klasowy, rodziców.
- Rajdy, wycieczki bliższe i dalsze.

Osoba
odpowiedzialna

Sposób ewaluacji
Obserwacja:

Wychowawca klasy ●
Pedagog szkolny
●
●

Wychowawca klasy
Pedagog szkolny
Rodzice

Rozmowy: WychowawcaRodzice- Pedagog




Wychowawca
Rodzice
Opiekun
imprezy
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2. Rozwijanie zainteresowań

. Tworzymy,, Klasowe Grupy Przyjaciół...”
2. Doskonalimy swoje umiejętności
plastyczne, techniczne, muzyczne,...
- gazetki
- mini koncerty
- wystawki
- przedstawienia
- konkursy...
1. Wspólna ocena naszych działań i
osiągnięć





Wychowawca
Bibliotekarz
Uczniowie




Wychowawca
Dzieci

Analiza dokumentów
klasowych
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3.Członek rodziny
społeczności szkolnej i
obywatel świata

1. Interesujemy się członkami najbliższej
rodziny
- Poznajemy stopień
pokrewieństwa: imię, wiek, ...
- Interesujemy się pracą
zawodową rodziców;
- Wspólnie spędzamy wolny czas;
- Postępujemy tak, aby każdy w
rodzinie czuł się dobrze.

●
●
●
●
●

2. Promocja zdrowego stylu życia.
- Wykonanie książeczki o rodzinie;
- Drzewo rodowe.

Wychowawca
Nauczyciele
Dzieci
Rodzice
Opiekun SU

Wychowawca
Uczniowie

3.Poznajemy prawa i obowiązki działania
samorządu klasowego.
4.Zapoznanie z symbolami Unii
Europejskiej:
( flagą ,walutą, hymnem);
- Projektowanie paszportu UE

●

Wychowawca
Uczniowie
Rodzice

5. Współpraca ze Szkolnym Klubem
Europejskim

●
●
●

Wychowawca
Dzieci
Rodzice

-

Wykonanie gazetek
tematycznych
Udział w konkursie plastycznym;
Dzień Dziecka w krajach UE:
Uczestniczymy w obchodach Dni
Europy;
Uczymy się piosenki,, Europo
witaj...”

Rozmowy z dziećmi o ich
przeżyciach podczas
działania.

Analiza wytworów pracy
dzieci.
Rozmowy z dziećmi,
rodzicami, scenki dramowe.

Obserwacja postaw i
zachowań uczniów. Analiza
wytworów prac dzieci.
Rozmowy z rodzicami
uczniów.
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4.Moje miasto

1. Tworzenie pozytywnego klimatu
emocjonalnego w grupie:
-wycieczki,
-fotografie,
-informacje,
-prace plastyczne.

●
●
●

Wychowawca
Dzieci
Rodzice

Analiza dokumentów
klasowych i obserwacja:
● Wychowawca
● Rodzice
● Bibliotekarz

2. Jesteśmy gospodarzami naszej
miejscowości:
-Dbamy o wygląd otoczenia szkoły,
domu, podwórka.
-Jesteśmy miłośnikami zieleni.

●
●

Wychowawca
Dzieci

Analiza wytworów
plastycznych dzieci.

●
●
●

Wychowawca
Dzieci
Rodzice

Obserwacja zachowań dzieci.

1. Jesteśmy wzorowymi pieszymi:
-Znamy swoją drogę do szkoły.
-Spacerujemy ulicami naszego miasta.
-Znamy zasady ruchu drogowego.
-Bawimy się w miejscach bezpiecznych.

●
●
●
●

Wychowawca
Rodzice
Policjant
Dzieci

Obserwacja zachowań dzieci
podczas drogi do i ze szkoły,
zabaw, na spacerach.

2. Co robimy, aby być silnym i zdrowym?
- Przestrzegamy zasad właściwego
odżywiania, higieny osobistej.
- Dramy, scenki,, Czy mogę to
jeść?’’
- Konkursy plastyczne

●
●
●

Wychowawca
Rodzice
Pielęgniarka
szkolna
Dzieci

Obserwacja zachowań dzieci,
analiza wytworów prac.




Obserwacja zachowań
dzieci

3.Cieszymy się przyrodą:
- wycieczki, spacery, rajdy
- ,, Klub Miłośników Zielonej Ziemi”
5.Dbanie o zdrowie i
bezpieczeństwo

6. Wokół praw i obowiązków
dziecka

1.Poznanie znaczenia słowa „prawo”,
„obowiązek”
2. Poznanie dokumentów, które zawierają
prawa dziecka.
3. Zapoznanie dzieci z ich prawami
i obowiązkami

●

Wychowawca
Rodzice
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Plan działań wychowawczych dla klasy drugiej
Cel wychowania(uczeń):
- zna normy właściwego zachowania i według nich postępuje
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
-szanuje osoby dorosłe, rówieśników, otoczenie;
- dobrze się czuje w grupie klasowej i szkolnej;
- szanuje wspólne dobro, przyrodę i efekty pracy innych;
- stosuje zwroty grzecznościowe na co dzień [nawykowo];
- rozróżnia „dobro” – „zło” w sytuacjach codziennych;
- rozwija i kształci więź ze swoją ,, Małą Ojczyzną”;
- umie egzekwować własne prawa i potrafi szanować prawa innych ludzi;
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo.
Tematyka
1. Poznanie regulaminu
zachowania się w
instytucjach publicznych i
stosowanie się do nich.

Zadania
1.
2.
3.
4.
5.

Wycieczki bliższe i dalsze.
Wyjście do kina.
Wyjazdy do teatru [ubiór].
Biblioteka szkolna i dziecięca.
Wyjście do domu kultury.

Osoba
odpowiedzialna
 Wychowawca,
 Bibliotekarz,
 Pracownicy
instytucji,

Sposób ewaluacji
Obserwacja i ocena zachowania
 wychowawca
 i inni pracownicy instytucji.
Analiza wytworów
plastycznych
 wychowawca,
 pedagog.
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2. Grupa klasowa , szkolna.
[Uczestniczenie w życiu
kulturalnym klasy, szkoły,
miasta, państwa]

1. Obchody świąt [według kalendarza
imprez w roku]
2. Przygotowujemy scenariusze działań
odpowiednich dla poszczególnych
imprez.
3. Wypracowujemy regulamin i zasady
działania samorządu klasowegO







Dyrektor Szkoły,
Wychowawca,
Rodzice,
Dziadkowie,
Rada Rodziców,

Analiza dokumentów szkolnych
 dyrektor szkoły,

wychowawca.
Obserwacja dokonań
uczniów:
 rodzice, dziadkowie,
 dyrektor szkoły,
 wychowawca.

3.Nasza miejscowość jako
część regionu, kraju, Europy

4. Symbole Unii Europejskiej:
-tradycje i święta oraz baśnie i legendy
w niektórych krajach U E
-hymn, waluta, flaga.
5.Współpraca ze Szkolnym Klubem
Europejskim
- Przynależność do klubu ,, Małe
Syriusze”;
- Konkurs plastyczny,, Ja- dzieckoobywatelem świata”
- Udział w happeningu



Opiekun Klubu
Europejskiego
Wychowawca,
Rodzice,
Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego
Rada Rodziców

Obserwacja zachowań o
charakterze prounijnym,
analiza wytworów prac dzieci i
dokumentów szkolnych .



Wychowawca ,
 Pracownicy
instytucji,

Obserwacja i ocena zachowania
uczniów
 wychowawca
 i pracownicy instytucji.





Uczniowie,
Wychowawca,
Dyrektor szkoły

Analiza dokumentów szkolnych
 Dyrektor Szkoły,
 wychowawca.
Obserwacja dokonań
uczniów – wychowawca.

4.Normy dobrego zachowania 1. Wycieczki tematyczne [sklepy, poczta,
się w miejscach publicznych.
zakłady pracy, zakłady usługowe,
ośrodek pracy]
2. Wiemy jak się zachować będąc w:
 środkach komunikacji publicznej,
 instytucjach użyteczności publicznej.
5.Więzi międzyludzkie.
1. Pomoc słabszemu koledze w nauce
[pomoc koleżeńska]
2. Wspólnie rozwiązujemy problemy –
sejmik koleżeński.
3. Wspólnie cieszymy się z efektów pracy
wychowawczej [dyskoteki, zabawy,
okazjonalne imprezy]
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6.Dbanie o bezpieczeństwo i
zdrowie

1. Jesteśmy wzorowymi pieszymi:
-znamy swoją drogę do szkoły.
-spacerujemy ulicami naszego miasta.
-znamy zasady ruchu drogowego.
-bawimy się w miejscach bezpiecznych
2. Zdrowy styl życia:
- plakaty,
- wycieczki,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu,
aktywny wypoczynek ( z rodziną ),
- rajdy

6. Prawa i obowiązki dzieci
w szkole i w domu

- poznanie i respektowanie Kodeksu praw i
obowiązków ucznia
- wyrażania pozytywnych i negatywnych
opinii na różne tematy
- zapoznanie z numerami telefonów
instytucji zajmujących się przypadkami
łamania praw dziecka w rodzinie
- rodzina- prawa i obowiązki jej członków

●
●
●
●

Wychowawca
Rodzice
Policjant
Dzieci

Obserwacja zachowań dzieci
podczas drogi do i ze szkoły,
zabaw, na spacerach.

●
●
●

Wychowawca
Uczniowie
Rodzice

Analiza wytworów
plastycznych;
Rozmowy z:
 Rodzicami
 Pielęgniarką szkolna
 Uczniami
Obserwacje uczniów
 rozmowy
 pogadanki
 ankieta





Wychowawca
Pedagog
Dyrektor

Plan działań wychowawczych dla klasy trzeciej
Cel wychowania( uczeń):
- umie zachować się w sytuacjach trudnych
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- rozumie pojęcia: obowiązek, tolerancja, godność;
- przestrzega zasad i reguł życia w grupie;
- dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je;
- zna wiele sposobów rozwiązywania problemów;
- potrafi mówić „nie”;
- zna swoje obowiązki i prawa;.
- świadomie uczestniczy w życiu szkoły;
- potrafi pomóc innym;
- wie, że inni również mogą mu pomóc;
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- rozwija i kształci więź ze swoją Ojczyzną;
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo.

Tematyka

1. Radzenie sobie w
sytuacjach trudnych.

Zadania

Osoba
odpowiedzialna

2. Pogadanki na temat trudności w nauce i
sposobów ich przezwyciężania.
3. Uznajemy zasadę pomocy koleżeńskiej.
4. Nie zapominamy o chorych kolegach.
5. Rozwiązujemy konflikty koleżeńskie.
6. Poznajemy i używamy słów: zgoda,
kompromis, tolerancja, współpraca



wychowawca klasy





uczniowie
uczniowie
wychowawca i
uczniowie

2.Szukanie ludzi przyjaznych 1. Zapraszamy osoby, odwiedzamy
nam
instytucje wspomagające szkołę:
 Pedagog szkolny,
 Pielęgniarka szkolna,
 Policja,
 Mieszkańcy naszego miasta,
 Organizacje pozarządowe
 Wycieczki tematyczne.
2. Przedstawiamy na gazetkach klasowych
osoby przyjazne nam ( adres, nr
telefonu )






Wychowawca
Rodzice
Dyrektor Szkoły
Uczniowie




Wychowawca
uczniowie

Sposób ewaluacji







Sondaż wśród uczniów.
Obserwacja i ocena
zachowania
Rodzice
Pracownicy szkoły
Uczniowie

Analiza pracy uczniów:
 Rada Szkoły
 Nauczyciele
 Uczniowie pozostałych
klas
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3.Przestrzeganie praw
i obowiązków, nabywanie
umiejętności świadomego
uczestnictwa w życiu szkoły

1. Ustalamy obowiązki ucznia klasy III
np.:
- „burza mózgów”
- doświadczenia i spostrzeżenia
indywidualne
2. Poznajemy role i zadania samorządu
uczniowskiego.
3. Uczestniczymy w realizacji zadań na
rzecz szkoły
4. Prawidłowo oceniamy sytuację – gry
dramatyczne umożliwiające
rozróżnianie dobra i zła w życiu
codziennym dziecka.
5. Uczymy się reagowania w różnych
sytuacjach:
- jestem uczniem, klasa jest
miejscem, gdzie się wspólnie
uczymy, bawimy i pracujemy
- gry i zabawy, w których
uczniowie będą mogli
doświadczać, czym są dla nich
pozytywne wzmocnienia ze
strony kolegów i koleżanek.




Wychowawca
Uczniowie




Wychowawca
Opiekun
samorządu
uczniowskiego




Wychowawca
Uczniowie






Wychowawca
Uczniowie
Pedagog szkolny
Osoby zaproszone

Rozmowy z Rodzicami;
 Wychowawca
 Dyrektor Szkoły
 Pedagog szkolny

Obserwacja zachowań dzieci,
udział w zadaniach na rzecz
szkoły.
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4.Przestrzeganie praw
dziecka przez innych

3. Zapoznajemy dzieci i dorosłych z
prawami dziecka – różne formy
ekspresji:
- teatralna,
- plastyczna,
- muzyczna,
- słowna,
- scenki rodzajowe,
- spotkania z Rodzicami.
2. Urządzamy SEJMIK KOLEŻEŃSKI –
odgrywanie zamienionych ról uczniów,
rodziców, nauczycieli przez nich
samych.
3. Rozmawiamy o swoich decyzjach,
akceptujemy decyzje różne od
własnych:
- klasowa skrzynka pytań,
- krąg „Jak Ty rozwiązałbyś ten
problem?”
4. Uczę się mówić „nie”:
- pogadanki,
- scenki,
- filmy,
- wykorzystanie zaistniałych sytuacji,
- spotkania.

●
●
●
●
●
●

Wychowawca
Nauczyciele
Katecheci
Rodzice
Osoby zaproszone
Uczniowie

●
●

Wychowawca
Uczniowie

●
●
●
●
●
●

Wychowawca
Pedagog szkolny
Uczniowie
Wychowawca
Osoby zaproszone
Uczniowie

Sondaż wśród: uczniów,
nauczycieli, rodziców
dotyczący respektowania
praw dziecka w środowisku
lokalnym.
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5.Dbanie o bezpieczeństwo i
zdrowie

6.Świadomy uczeń –
świadomy obywatel

1. Co robimy, abyśmy byli bardziej
bezpieczni ?
- wypowiedzi indywidualne uczniów,
- spacery,
- wycieczki,
- scenki.
4. Co robimy dla utrzymania zdrowia?:
- zabawa „Gdyby moje ciało mogło
mówić...”
- zasady bezpiecznego przyjmowania
lekarstw.
5. Proponujemy zdrowy styl życia:
- plakaty,
- wycieczki,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu,
aktywny wypoczynek ( z rodziną ),
- rajdy
6. Zawody sportowe:
- klasowe,
- szkolne,
- międzyszkolne.

●
●

Wychowawca
Uczniowie

●
●

Wychowawca
Pielęgniarka
szkolna
Opiekunowie
organizacji
dziecięcych

●
●

Wychowawca
Nauczyciele
wychowania
fizycznego

1.Współpracuemy ze Szkolnym Klubem
Europejskim
- symbole Unii Europejskiej;
- udział w happeningu;
- tradycje i święta w wybranych
krajach UE;
- ,,wędrówki po mapie”- Polska w
Europie i w świecie;
- Z nich możemy być dumnigaleria sławnych Polaków;
- Quiz regionalny pod hasłem
,,Znam swój region”
-

●
●
●
●

Wychowawca
Uczniowie
Rodzice
Opiekun i
członkowie Klubu
Europejskiego
Osoby zaproszone

●

●
●
●

●

Wychowawca
Uczniowie
Rodzice

Osiąganie sprawności
fizycznej i turystycznej.

Analiza wytworów
plastycznych;
●
●
●

Wychowawca
Pielęgniarka szkolna
Uczniowie

●

Postawa, udział i
zaangażowanie uczniów w
działaniach
prozdrowotnych

Rozmowy z rodzicami,
zaproszonymi gośćmi,
postawa, zaangażowanie
uczniów w działaniach o
charakterze prounijnym.
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ
Cel
-

wychowania:
dziecko wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
dziecko wie jak dbać o zdrowie
aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły
wdrażanie uczniów do samorządności

Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania
- potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi
- używa komunikatu Ja jako zwrotu przedstawiającego uczucia nadawcy
- potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje prośby
- zna i stosuje w praktyce zasady zdrowego życia
- rozwija i kształci więź ze swoją Ojczyzną
- zna i przestrzega swoich praw
- zna i wypełnia swoje obowiązki
Cele operacyjne
1. Uczymy się
aktywnie słuchać

Zadania
Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi
- ćwiczenia ruchowe,
- zabawy liczbowe.
Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie,
- parafraza (rozwijać myśl, temat, tekst)
- odzwierciedlanie uczuć,
- dowartościowanie,

Osoba
Sposób ewaluacji
odpowiedzialna
● pedagog
Rozmowa z nauczycielem,
● nauczyciel
wychowawcą klasy,
● wychowawca klasy Dyrektorem szkoły.
Testy i sprawdziany
rozumienia tekstów
mówionych:
- wychowawca
- nauczyciele.
- rodzice
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Cele operacyjne

Zadania

2. Poznajemy
Poznajemy istotę procesu komunikacji i przyczyny
zasady sprzyjające zakłóceń:
jasności
- zabawy typu głuchy telefon- analiza przyczyn błędów w
wypowiedzi.
odbiorze komunikatu i sposobu ich usunięcia,
- scenki np. dwie koleżanki umawiają się na obóz letni,
chłopiec pociesza kolegę, którego spotkało nieszczęście;
- określenie cech jasnego wypowiadania się (intonacja
głosu) szybkość mówienia, język wypowiedzi.
3. Uczymy się
Uczymy się używać komunikatu „Ja” w sytuacjach
mówić co czujemy i trudnych:
rozumieć uczucia
- Ja czuję (jestem)-wskazania swojego konkretnego
innych.
uczucia,
- kiedy ty...przedstawienie konkretnego zachowania
wywołującego daną emocję,
Poznajemy uczucia pozytywne i negatywne.
Poznajemy sposoby odczytywania „mowy ciała”.
- postawa podczas rozmowy,
- gesty zbliżające, odpychające,
- mimika twarzy,
- patrzenie w oczy, uśmiech,
- ton rozmowy
4. Uczymy się
Uczymy się wyrażać swoje zdanie:
wyrażać prośby,
- symulacja sytuacji domowych, szkolnych, pomagające
sądy i oczekiwania.
odegrać role asertywnych uczniów, ćwiczenia,
umiejętności wyrażania swoich praw

Osoba
odpowiedzialna
● pedagog szkolny
● nauczyciele
● wychowawca

Rozmowy z uczniami,
wychowawca, nauczyciele,
rodzice.

● pedagog
● wychowawca
● nauczyciele

● obserwacja
● nauczyciele
● rodzice

● pedagog szkolny
● wychowawca klasy

● obserwacja
- wychowawca
- nauczyciele
- rodzice

Sposób ewaluacji
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Cele operacyjne
5. Dbamy o
zdrowie i
bezpieczeństwo
innych.

Zadania
Poznajemy swój organizm (dojrzewanie dziewcząt i
chłopców),
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i
higienicznych,
zapobieganie powszechnym wśród dzieci chorobom i
wadom rozwojowym,
Zagrożenia związane z nałogami i uzależnieniami od
narkotyków,
Przygotowanie do bezpiecznej jazdy rowerem po drogach
publicznych,
Propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we
współczesnym świecie – uświadomienie zagrożeń
cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania
degradacji środowiska naturalnego.

●
●
●
●
●

Osoba
odpowiedzialna
nauczyciel
przyrody
pielęgniarka
szkolna
wychowawca
nauczyciele
rodzice

Sposób ewaluacji
● Pomiary
antropometryczne
(pielęgniarka szkolna)
● obserwacja
- wychowawca
- nauczyciele
- rodzice
- egzamin (testy)
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6. Rozwój
samorządności

7. Kochamy i
szanujemy swoją
Ojczyznę

8. „Jestem
Europejczykiempoznaję Europę”

9. Uczymy
szacunku
dla praw i
poglądów
ludzi

Rozumienie pojęcia: samorządność,
odpowiedzialność, współpraca
Rozwijanie inicjatyw uczniowskich:
- uczestnictwo w wyborach do samorządu klasowego i
uczniowskiego,
- Dzień Samorządności,
- Udział w różnorodnych akcjach.
Organizacja życia kulturalnego w szkole:
- Dzień chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki,
Dzień Dziecka, wybory Miss i Mistera szkoły,
- Dyskoteki
- Redagowanie gazetki szkolnej „Pod lupą”
- Bieżące informacje o pracy samorządu w gablocie
szkoły
Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe
funkcjonowanie szkoły – uczniowie gospodarzami szkoły.
Odpowiednio zachowujemy się w czasie uroczystości
szkolnych.
Określamy cechy współczesnej postawy obywatelskiej i
patriotycznej.
Poznajemy lokalne miejsca pamięci narodowej.
Charakteryzujemy sylwetki wielkich Polaków (artystów,
uczonych, polityków, żołnierzy).
Uczymy się pieśni patriotycznych.
Szacunek dla tradycji, historii oraz symboli
narodowych.
Określenie cechy współczesnej postawy obywatelskiej i
patriotycznej.
Udział w Szkolnym Klubie Europejskim

Opiekun SU
Wychowawca
Nauczyciele
Rada Rodziców

● Apel, imprezy kulturalne
● Rozmowy z
wychowawcą klasy
i opiekunem SU
● Konkursy
● Gazetka szkolna
● Ankieta

● wychowawca
● nauczyciele
● rodzice

● Rozmowy z wychowawcą
klasy,
● Zajęcia lekcyjne z
nauczycielami bloku
przedmiotów
humanistycznych.

●
●
●
●

Rozumienie pojęć „poszanowanie (respektowanie),
egzekwowanie praw

● Wychowawca
● Pedagog
● Rodzice

Apel
Pogadanka
Prezentacja krajów UE
Plansze
Konkurs: literacki,
plastyczny, muzyczny
● Obserwacja
- wychowawca
- nauczyciele
- rodzice

wychowawca
●
nauczyciele
●
opiekunowie SKE ●
rodzice
●
●

PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH KL. IV
1. Rozwój intelektualny ucznia.
2. Poznajemy sposoby koncentracji uwagi.
3. Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie.
4. „To lubię”- wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.
5. Uczymy się jasno i precyzyjnie wypowiadać.
6. Rozwój emocjonalny ucznia.
7. „Czy jesteś asertywny?”
8. Poznajemy uczucia pozytywne i negatywne.
9. Uczymy się wyrażać swoje zdanie.
10. Rozwój społeczny ucznia.- funkcjonowanie w grupie.
11. W jaki sposób odczytać „mowę ciała”.
12. Chcemy aby w naszej klasie było dobrze.
13. Życie w społeczeństwie.
14. Jak powinniśmy się zachowywać podczas uroczystości szkolnych.
15. Moje miasto, moja szkoła- a moja przyszłość w zjednoczonej Europie.
16. Europa- pojęcie i symbol.
17. Jestem członkiem społeczności uczniowskiej.
18. Szacunek dla tradycji i historii oraz symboli narodowych.
19. Moi rodzice i ja, smutki i radości.
20. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
21. Moje bezpieczeństwo na drodze do i ze szkoły.
22. Higiena mojego ciała i ubioru.
23. Zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami.
24. Czy jesteś człowiekiem ekologicznym?
25. Telewizja i komputer pomagają czy szkodzą.
26. Zapoznanie uczniów, dzieci z podstawowymi prawami ucznia i dziecka.
27. Jak kulturalnie egzekwować swoje prawa?
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ
Cel wychowania:
- Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować
- Uczeń ma wykształcone postawy obywatelskie
- Uczeń wie jak dbać o własne zdrowie
- Wdrażanie uczniów do samorządności
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach
- ma świadomość swoich zalet i wad
- dostrzega wpływy innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej , potrafi to prawidłowo ocenić
- rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu
- potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować
- godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz
- aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i miasta
- ma poczucie odpowiedzialności za to co robi
- dba o własne zdrowie i środowisko naturalne
- przestrzega swoich praw, zna i wypełnia swoje obowiązki
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Cele operacyjne
1. Obserwujemy swoje
zachowania w różnych
sytuacjach

2. Poznajemy siebie z
własnego doświadczenia i
opinii innych.

Osoba
Sposób ewaluacji
odpowiedzialna
Gry dramatyczne pokazujące formy
 pedagog szkolny
Obserwacja
zachowań i uczucia charakterystyczne dla  wychowawca klasy  wychowawca klasy
każdego dziecka w danej sytuacji np.
 pedagog szkolny
„jesteśmy na niby”.
 uczniowie
Naśladowanie rzeczywistości ukazujące
Ankiety dla uczniów
zachowania własne i innych w
Techniki socjometryczne np. J Z
autentycznych
Moreno „Zgaduj kto”
sytuacjach np. „i co ja z sobą zrobię”.
 pedagog szkolny
Zadania

„Jaki/ jaka jestem?”
przeprowadzamy wywiady z osobami
ważnymi, rodzicami, krewnymi,
przyjaciółmi,
ulubionym nauczycielem.
Sporządzamy mapę mentalną. Ja z
zaznaczeniem swoich mocnych stron
charakteru i działania oraz tych, nad
którymi należy popracować.

 rodzice, krewni
 uczniowie
 wychowawca
 pedagog szkolny
 wychowawca

3. Dostrzegamy świat
własnych potrzeb i zasób
swoich możliwości.

Piszemy „Księgę Marzeń i Celów”
(Szkoły, klasy, każdego ucznia
indywidualnie).

 uczniowie
 rodzice
 wychowawca

4. Potrafimy dokonać
Autoprezentacji.

Przygotowujemy sesję reklamowa „Uczeń
o jakim się marzy”
Symulowanie autoprezentacji, czyli
przedstawienie siebie w formie:
- słownej
- plastycznej ze szczególnym
uwzględnieniem pozytywów.
Organizowanie uroczystości szkolnych
związanych ze świętami narodowymi wg
Szkolnego kalendarza imprez.
Wpajanie szacunku dla tradycji
narodowych, rodzinnych, motywowanie

 nauczyciele
plastyki
 nauczyciele j.
polskiego

5. Kształtujemy pożądane
postawy patriotyczne i
obywatelskie

 wychowawca klasy
 nauczyciele bloku
przedmiotów
humanistycznych
 uczniowie

Kwestionariusze do samooceny
ucznia
 pedagog szkolny
 wychowawca
Test np. zadań niedokończonych
 pedagog szkolny

Wywiad
 Dyrektor Szkoły
 Rada Szkoły







wywiady
obserwacje
apele
rajdy
wycieczki.

Cele operacyjne

6. Rozwój samorządności

Zadania
do poznawania dziejów przodków.
Ukazywanie sylwetek Polaków, które
można stawiać za wzór patriotyzmu.
Budzenie dumy z piękna polskiego morza
, gór, a szczególnie okolic Lwówka Śl.
Właściwy stosunek do nauki i
obowiązków szkolnych.
Jest współodpowiedzialny za podjęte
działania, analizuje je.
Potrafi ocenić i wybrać właściwą postawę.
Rozwijanie inicjatyw uczniowskich:
- uczestnictwo w wyborach do
samorządu klasowego i
uczniowskiego,
- Dzień Samorządności,
- udział w różnorodnych akcjach.
Organizacja życia kulturalnego w szkole:
- Dzień Chłopca, Andrzejki,
Mikołajki, Walentynki, Dzień
Dziecka, wybory Miss i Misstera
szkoły,
- dyskoteki,
- redagowanie gazetki szkolnej „Pod
lupą”,
- bieżące informacje o pracy
samorządu w gablocie szkoły.
Wyrabianie odpowiedzialności za
prawidłowe funkcjonowanie szkołyuczniowie gospodarzami szkoły.

Osoba
odpowiedzialna
 rodzice

Opiekun SU
Wychowawca
Nauczyciele
Rada Rodziców

Sposób ewaluacji

 apel, imprezy kulturalne
 rozmowy z wychowawcą klasy i
opiekunem SU
 konkursy
 gazetka szkolna
 ankieta
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Cele operacyjne

Zadania

7. Dbamy o własne zdrowie Wdrażanie programów profilaktycznych
i środowisko.
„Spójrz inaczej”, „Dziękuję- NIE”, „Biały
uśmiech”.
Wdrażanie programów dotyczących
promocji zdrowia: „Trzymaj się prosto”,
„Jak się uczyć i wypoczywać”.
Włączanie się do ogólnopolskiej akcji
„Dzień bez papierosa”, „Światowy dzień
walki z AIDS”.
Propagowanie ekologicznego modelu
funkcjonowania we współczesnym
świecie (Ekorozwój- uświadamianie, że
można żyć w „harmonii” z przyrodą).
Prezentacja prac plastycznych- promocja
zdrowia.
8. „Jestem
Poznanie dziejów narodowych poprzez
Europejczykiem- poznaję
różnorodne działania: wywiady,
Europę”.
inscenizacje, montaże literackomuzyczne.
Budzenie dumy z osiągnięć Polaków na
skalę światową w różnych dziedzinach
życia.
Udział w Szkolnym Klubie Europejskim.
9. Prawa dziecka w życiu
1. Ćwiczenie wyrażania pozytywnych
codziennym.
i negatywnych opinii na różne
tematy i słuchanie takich opinii.
2. Zna telefony instytucji
zajmujących się przypadkami
łamania praw dziecka w rodzinie.
3. Rodzina, prawa i obowiązki jej
członków.

Osoba
odpowiedzialna
 rodzice
 wychowawcy
 pielęgniarka
szkolna
 pedagog szkolny
 nauczyciele
przyrody
 nauczyciel plastyki






wychowawca
nauczyciele
opiekunowie SKE
rodzice

 wychowawca
 pedagog szkolny
 rodzice

Sposób ewaluacji







obserwacja
badania lekarskie
ankiety
plansze
plakaty
konkursy

 apel
 plansze
 pogadanka
 prezentacja krajów UE
 konkurs: literacki, plastyczny,
muzyczny.

 pogadanka
 ankieta
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14. PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V
1.
Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia (5)
2.
Poznaję siebie poprzez obserwację własnych zachowań (1)
3.
Moje słabe i mocne strony (1,2,3)
4.
Patron naszej szkoły (5)
5.
Jak się uczyć i jak wypoczywać? (6)
6.
Cechy koleżeństwa- pomoc koleżeńska (5)
7.
Przyczyny i skutki nałogów (6)
8.
Światowy Dzień Walki z AIDS (6)
9.
Jaki/a/ jestem w oczach kolegi, koleżanki (2)
10.
Moje zainteresowania/hobby/ (3)
11.
Autoprezentacja- przedstawienie swoich mocnych stron (4)
12.
Stosunek do nauki i obowiązków szkolnych (5)
13.
Ocena i samoocena zachowania (2)
14.
Rodzina- praca i obowiązki jej członków (5)
15.
Zachowanie w szkole i poza szkołą (1)
16.
Książka też jest moim przyjacielem (3)
17.
Niebezpieczeństwo grożące dzieciom (6)
18.
Kultura osobista ucznia (2,3,4)
19.
Dojrzewanie- wstęp do dorosłości (6)
20.
Nasze miasto w oczach reporterów klasowych (6)
21.
„Piękna nasza Polska cała” (5)
22.
Troska o środowiska naturalne obowiązkiem każdego człowieka (6)
23.
Czy jesteśmy dobrym zespołem klasowym? (1,2)
24.
Co możemy zrobić, aby nasza szkoła i jej otoczenie nie były dewastowane (1,5)
25.
Co to znaczy „żyć ekologicznie?”(1)
26.
Znaczenie uroczystości w życiu społeczności szkolnej (5)
27.
Europa- pojęcie i symbol (8,0)
28.
Moje miejsce w Europie (8,0)
Pozostałe tematy lekcji w zależności od potrzeb klasy, do dyspozycji.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ
Cel wychowania:
Uczeń potrafi planować swe działania i przewidzieć jego efekt
Efekty działań wychowawczych
Uczeń:
- Rozumie wagę wyznaczania celów, potrafi je określić i dąży do ich osiągnięcia
- Analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności od potrzeb
- Ma poczucie sprawstwa
- Potrafi dokonywać samokontroli i samooceny
- Uczestniczy w życiu rodzinnym i społecznym
- Rozwija i kształci więź z krajem ojczystym
- Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
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Cele
operacyjne
1. Planujemy:
swój czas
pracy

Zadania
1. Zawieram kontrakt ze sobą samym:
- analizuję własne potrzeby i zainteresowania,
- wyznacza sobie cele krótkoterminowe (na miesiąc),
długoterminowe (na okres, na rok),
- określam sposoby ich realizacji,
- ustalam plan zajęć (praca z planem lekcji),
- Linia czasu- wizualne przedstawienie zamierzeń i
umiejscowienie ich w czasie,
- rozwijam swoje zainteresowania,
- doskonalę warsztat pracy,
- dbam o efektywność wyników w nauce i wychowaniu,
- motywuję się do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
- propaguję nowatorstwo, twórczą pracę uczniów.

Osoba
odpowiedzialna
● Wychowawca
klasy
● Pedagog szkolny
● Nauczyciele
● Opiekunowie kół
zainteresowań
● Opiekunowie
organizacji
szkolnych
● Rodzice

Sposób ewaluacji
Obserwacja:
● Wychowawca klasy
● Nauczyciele
● Rodzice

2. Szkolna giełda pomysłów- przedstawiamy ciekawe
formy spędzania wolnego czasu w nasze okolicy.

- swój
wypoczynek

2. Kontroluję i
oceniam swoją
pracę

3. Wyjście klasowe do instytucji kulturalnych, np. do kina,
do teatru, na wystawę, ...
- Analiza repertuaru,
Podsumowanie imprez przez
- Wyznaczenie terminu,
ankiety dla:
- Wyznaczanie sposobu dojazdu lub trasy pieszej,
● Rodzice
- uczniów
- Ustalenie kosztów,
● Opiekun imprezy
- wychowawcy
- Przygotowanie „przewodnickie”
● Wychowawca
- opiekunów imprezy
(wiadomości, ciekawostki, informacje)
● Dyrektor szkoły
- rodziców
4. Wycieczka klasowa
- Planowanie,
- Znalezienie miejsca (analiza przewodników i folderów
turystycznych)
- Wyznaczenie terminów, itp.
Zapoznanie ze sposobami oceny pracy np. analiza
oczekiwań i efektów.

● Uczniowie
● Rodzice
● Wychowawca

Obserwacja własnych
dokonań
● uczniowie

3. Dbamy o
zdrowie,
bezpieczeństwo
własne i innych

1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i
higienicznych.
2. Promocja zdrowego stylu życia.

●
●
●
●

Wychowawca
● Imprezy klasowe
Nauczyciele
● Ankieta
Pedagog szkolny ● Spotkania z rodzicami
Rodzice

●
●
●
●

Wychowawca
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice

3. Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i
naturalnymi:
- bezpieczeństwo na drodze,
- dewiacje,
- niebezpieczne przedmioty i substancje,
- klęski żywiołowe,
- leki,
- narkotyki.

4. Uczymy się
partnerstwa,
wzajemnego
zrozumienia i
wsparcia

1. Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w
grupie.
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
3. Wdrażanie do samorządności.

●
●
●
●
●

Imprezy klasowe
Ankieta
Apel
Zebrania z rodzicami
Spotkania z radnymi

4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności
lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.
5. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli
narodowych w powiązaniu z tradycjami rodzinnymi.
6. Powiązanie tradycji narodowych z rodzinnymi,
motywowanie do poznania dziejów przodków.
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5. Rozwój
samorządności

6. Moje okno
na świat

1. Poznaje struktury samorządu lokalnego
2. Uczy się zasad demokracji
3. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich:
- uczestnictwo w wyborach do samorządu klasowego i
uczniowskiego,
- Dzień Samorządności
- Udział w różnorodnych akcjach.
4. Organizacja życia kulturalnego w szkole:
- Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień
Dziecka, wybory Miss i Mistera szkoły,
- Dyskoteki
- Redagowanie gazetki szkolnej „Pod lupą”,
- Bieżące informacje o pracy samorządu w gablocie
szkoły.
5. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe
funkcjonowanie szkoły- uczniowie gospodarzami szkoły.
1. Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej.
2. Kontakt z młodzieżą za granicą- wymiana
korespondencji.
3. Poznanie kultury, tradycji, obyczajów narodowych
Europy.

Opiekun SU
Wychowawca
Nauczyciele
Rada Rodziców

● Apel, imprezy kulturalne
● Rozmowy z wychowawcą
klasy i opiekunem SU
● Konkursy
● Gazetka szkolna
● Ankieta
● Spotkania z radnymi

● Wychowawca
● Nauczyciele
● Dyrektor Szkoły
● Opiekunowie
organizacji
szkolnych:
SKU, SU
● Rodzice

● Apel
● Pogadanka
● Prezentacja krajów Unii
Europejskiej
● Plansze
● Imprezy klasowe
● „ABC sztuki” wycieczki do
muzeum
● Spotkania umuzykalniające

4. Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych,
rodzinnych.
5. Zapoznanie z kulturą duchową narodu i z dorobkiem
kulturowym narodu.
6. Uwrażliwienie na wartości ponadczasowe wobec
postępu cywilizacyjnego i technicznego.
7. Prawa i
obowiązki ucznia
w szkole i w
życiu
codziennym

1. Uczeń zna i przestrzega swoich praw
2. Zna i wypełnia swoje obowiązki ucznia
3. Potrafi właściwie egzekwować swoje prawa
4. Wie, gdzie można zwrócić się o pomoc w razie łamania
jego praw w domu

● Wychowawca
● Pedagog

● Obserwacja
● Ankieta
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16. PROPOZYCJE TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH KL. VI
1. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy. (1.1)
2. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły. (3.3)
3. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym. (1.1)
4. „Kochaj bliźniego jak siebie samego” (4.1)
5. 100 pytań do nauczyciela wychowawcy lub apel z okazji Dnia E.N.
6. Sport to zdrowie (3.1)
7. Co to znaczy żyć ekologicznie. (3.2)
8. Mój szacunek do pracy i obowiązków rodziców, opiekunów (4.2)
9. Telewizja i film w moim życiu
10.Dlaczego nałogi są szkodliwe? (3.3)
11.Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu. (2)
12.Kultura języka, stroju, zachowania. (1.1)
13.Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? (1.1)
14.Chcę poznać siebie (4.2)
15.Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka (3.3)
16.Jacy jesteśmy wobec siebie? (4.1)
17.My na bezludnej wyspie (1.2)
18.Czy w klęskach i sukcesach liczyć tylko na siebie? (4.2)
19.Moja klasa to też wspólnota. (4.3)
20.Bawimy się razem (4.3)
21.Nasza szkoła i środowisko (4.4)
22.Nazwiska ludzi upamiętnione w nazwach ulic naszego miasta (5.4)
23.Dlaczego kocham moją mamę (moich rodziców)? (4.3)
24.Czy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych może być także wyrazem patriotyzmu lub jego braku (4.6)
25.Mnie ta ziemia od innych droższa (5.5)
26.Emigracja Polaków i innych narodów (5.3)
27.Moja okolica jest też piękna (4.4)
28.Kto jest dobrym Polakiem? (4.6)
29.Coś naszego, tylko polskiego (4.5)
30.Znaczenie symboli narodowych w obecnym życiu Polaków (4.5)
31.Moja przyszłość w Europie (6.0)
32.Instytucje, organizacje, fundacje działające na rzecz dzieci. (7)
33.Prawa i obowiązki dziecka. (7)
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