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PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPÓŁU  

 SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SZCZERBICACH  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach jest jedną z placówek oświatowych     
w Gminie Gaszowice. 
W roku szkolnym 2014/2015 liczy 11 oddziałów – 171  uczniów i 88 dzieci                   
w oddziałach przedszkolnych. 
Dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego  jest mgr Edyta Knapik. 
 
Wychowawcami poszczególnych oddziałów są: 
Trzylatki- mgr Joanna Grosman 
Czterolatki- mgr Katarzyna Jurko 
Pięciolatki- mgr Gabriela Krakowczyk 
Sześciolatki/pięciolatki- mgr Halina Langer 
Ia     - Małgorzata Psota 
Ib     - mgr Klaudia Langer 
II      - mgr Maria Mrozek 
III     - mgr Iwona Witkowska 

IV     - mgr Ewa Anderska 

V      - mgr Joanna Hein 
VI     - mgr Justyna Gawrońska 
 
 
Wstęp 
1. Cele główne. 
2. Plan działań wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych. 
3. Plan działań wychowawczych nauczania zintegrowanego. 
4. Plan działań wychowawczych dla klas IV – VI.  
 

 
WSTĘP 

 
Podstawą planu wychowawczego są: 
- Personalistyczna i podmiotowa koncepcja człowieka, jako istoty zdolnej do 

wszechstronnego rozwoju. 
- Założenia pedagogiki humanistycznej, według której najważniejszy jest taki 

rozwój osobowości dziecka, aby potrafiło ono odpowiedzialnie kierować swoim 
życiem. 

- Założenia psychologii rozwojowej umożliwiające dostosowanie treści i celów 
wychowawczych do kolejnych etapów rozwoju dziecka. 

- Założenia koncepcji kształcenia i wielostronnego uczenia się przez poznawanie, 
przetwarzanie informacji, przeżywanie i działalność praktyczną.    

 

CELE GŁÓWNE 
 

I Plan działań wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych: 
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- stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych 
wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach 
ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. 
II  Plan działań wychowawczych dla nauczania zintegrowanego: 
1. Klasa I – przygotowanie do bezpiecznego życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi 

i przyrodą, 
2. Klasa II- kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, 

komunikowanie się z rówieśnikami oraz dorosłymi 
3. Klasa III – umacnianie wiary we własne siły i wskazywanie właściwych rozwiązań  

w trudnych sytuacjach  
III  Plan działań wychowawczych dla klas IV – VI: 
1. Przygotowywanie uczniów  do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i hierarchizacji wartości oraz stwarzanie możliwości doskonalenia się. 
2. Uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowywanie uczniów do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w 
państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 
patriotycznych. 

3.  Poprawa efektywności nauczania - wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia. 
4. Kształtowanie i rozwijanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej. 
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       Plan działań wychowawczych dla 3, 4, 5 i 6 latków   
 
 
Cele szczegółowe: 

- poznawanie siebie i innych, wzmacnianie wiary we własne siły 
- tworzenie warunków do lepszej adaptacji dziecka w przedszkolu 
- kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości , tolerancji 

, uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności 
- tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko 

wzrasta 
- rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i 

dochodzenia do kompromisu 
- rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła 
- uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń 
- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków 
   

 
Kryteria sukcesu: 
 

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność 
2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie 
3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych 
4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności 
5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje 
6. Szanuje wolność innych , cudze zdanie 
7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych 
8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować 

swoje racje, oceny i odczucia 
9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe 
10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy 

narodowe rozumie pojęcie ojczyzna 
11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem 

przyrody, przejawia postawy proekologiczne 
12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej 
13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi 

unikać zagrożeń 
14. Zna swoje prawa i obowiązki 
15. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, 

szacunek, wyrozumiałość 
16. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach 
17. Ma poczucie obowiązkowości i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do 

końca rozpoczętej pracy 
18. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z 

godnością przyjmować porażki 
19. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go 

pytania 
20. Odczuwa radość ze wspólnych zabaw z rówieśnikami 
21. Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów- rozumie konsekwencje 

łamania przyjętych umów. 
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Lp. Zadania  

Główne 
Normy postępowania Zadania szczegółowe 

 
1. 

 
Bądź kulturalny 

 
- używaj form 
grzecznościowych: 
proszę, dziękuję, 
przepraszam 
- nie mów z pełnymi 
ustami 
-okazuj szacunek 
dorosłym 
- pamiętaj o kulturalnym 
zachowaniu w trakcie 
powitań i pożegnań( 
dzień dobry, do 
widzenia) 
- bądź miły dla innych 
osób 
-dbaj o porządek wokół 
siebie 
- słuchaj ,kiedy inni 
mówią, mów kiedy inni 
słuchają 

 
- samodzielne podejmowanie prostych 
obowiązków w domu i w przedszkolu- 
sprzątanie swoich zabawek 
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby 
innych członków rodziny- spokojne i 
ciche zachowanie gdy inni 
odpoczywają 
- uczenie się używania zwrotów 
grzecznościowych w określonych 
sytuacjach 
- dostarczanie dzieciom wzorców 
właściwego zachowania 
- utrwalanie nawyków kulturalnego 
zachowania się w miejscach 
publicznych 
- poszanowanie własności i wytworów 
pracy kolegów 
- uczenie się mówienia miłych słów 
oraz dziękowanie innym za te słowa 
- rozmawianie z dziećmi na temat 
prostych przepisów savoir- vivru, 
stosowanie ich w sytuacjach 
codziennych 
- szanowanie wspólnych zabawek i 
odkładanie ich na wyznaczone miejsce 
- opanowanie umiejętności kulturalnego 
jedzenia 
- przyzwyczajanie dzieci do 
przestrzegania zasad dotyczących 
utrzymania porządku i szanowania 
zieleni w najbliższym otoczeniu 

 
2. 

 
Bądź koleżeński 

- zgodnie baw się z 
kolegami 
- szanuj cudzą własność 
- dziel się z innymi tym 
co masz 
- nie bądź zawzięty w 
kontaktach z innymi 
- nie wyrządzaj krzywdy 
innym 
- nie rób drugiemu co 
tobie nie miłe (nie  

- zawieranie umów z dziećmi 
dotyczących właściwego zachowania w 
przedszkolu, konsekwentne ich 
przestrzeganie 
- interesowanie się wytworami swoich 
kolegów, dostrzeganie wysiłku 
włożonego w ich powstanie 
- rozumienie, że inni mają takie same 
potrzeby jak ja: korzystanie z zabawek 
- uczenie się właściwego zachowania 
podczas rozwiązywania zaistniałego  
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wyśmiewaj się, nie 
przezywaj, nie 
przedrzeźniaj) 
- pomagaj tym, którzy tej 
pomocy potrzebują 
 
 

konfliktu 
- używanie zwrotów grzecznościowych 
- słuchanie kolegów pełniących dyżur w 
grupie 
- wyrabianie nawyku uprzejmego 
witania się z kolegami 
- sprawianie radości choremu koledze 
przez wspólne napisanie listu, 
przygotowanie upominku, odwiedziny 
- dostrzeganie i przeciwstawianie się 
przejawom samolubstwa, przezywania, 
dokuczania 
- sprawianie przyjemności innym 
dzieciom przez składanie życzeń 
urodzinowych 
- opiekowanie się nowymi kolegami 
oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują 
 
 

 
3. 

 
Kontroluj swoje 
zachowanie 

- unikaj krzyku i kłótni 
- przestrzegaj zawartych 
umów, reguł 
- oceniaj zachowanie a 
nie osoby 
- wyrażaj swoje emocje 
w sposób kontrolowany 
- korzystaj z pomocy 
dorosłych w trudnych 
sytuacjach 
- ciesz się z sukcesów, 
przyjmuj z godnością 
porażki 
- wystrzegaj się 
kłamstwa 
- odróżniaj dobro od zła 
- mów o swoich 
uczuciach 

- ustalenie norm i reguł życia w grupie, 
przestrzeganie ich(zgodne zachowanie 
się podczas zabaw, korzystanie ze 
sprzętu i zabawek, kulturalne włączanie 
się do zabaw kolegów) 
- ponoszenie konsekwencji łamania 
przyjętych umów 
- reagowanie na umówione sygnały 
- uczenie dzieci właściwego 
zachowanie w stosunku do innych 
- poznawanie wzorców właściwego 
zachowania 
- uczenie właściwego przyjmowania 
pochwał i krytyki  
-   udział w inscenizacjach dziecięcych 
z wykorzystaniem literatury: 
rozróżnianie prawdy i fałszu, fantazji i 
kłamstwa, podejmowanie prób oceny 
postępowania bohaterów, układanie 
zakończeń historyjek obrazkowych, 
przewidywanie skutków złego 
postępowania, rozumienie 
konsekwencji kłamstwa, uczenie się 
mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie 
dezaprobaty dla zachowań 
negatywnych 

 
4. 

 
Dbaj o 
bezpieczeństwo 

- nie oddalaj się od grupy 
z miejsca zabaw 
- nie próbuj nieznanych 
ci produktów 

- spotkanie z policjantem 
- ustalenie zasad warunkujących 
bezpieczeństwo podczas pobytu w 
przedszkolu ,na podwórku i 
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- informuj dorosłych o 
swoich dolegliwościach 
- pamiętaj swój adres 
zamieszkania 
- unikaj niebezpiecznych 
zabaw i zachowań 
- zachowaj ostrożność w 
kontaktach z obcymi 
- nie zbliżaj się do 
nieznanych zwierząt 
- przestrzegaj zasad 
ruchu drogowego dla 
pieszych 

wycieczkach 
- omówienie sposobu postępowania w 
razie złego samopoczucia, skaleczenia 
- zapamiętanie własnego imienia i 
nazwiska oraz adresu zamieszkania 
- w toku zajęć scenek rodzajowych, 
dramy, poznanie konsekwencji 
niebezpiecznych zabaw i zachowań 
- oglądanie filmów o właściwym 
zachowaniu w miejscach publicznych 
- rozumienie przestrzegania zasad 
kodeksu ruchu drogowego dla pieszych 
- dostarczanie wzorców właściwego 
zachowania się na ulicy 
 

 
5. 

 
Dbaj o swoje 
zdrowie 

- nie krzycz, mów 
umiarkowanym głosem 
- często korzystaj z 
pobytu na świeżym 
powietrzu 
- ubieraj się odpowiednio 
do temperatury i pory 
roku 
- zjadaj przygotowane 
dla ciebie posiłki 
-pamiętaj o korzystaniu z 
zabiegów higieniczny- 
zasłaniaj nos i usta przy 
kichaniu i kasz- nie 
obawiaj się wizyty u 
lekarza 
- mów o tym czego się 
boisz 
 

- dostarczanie dzieciom wzorców 
właściwego zachowania w różnych 
sytuacjach 
- czynne uczestnictwo dzieci w 
zabawach organizowanych przez 
nauczycielkę 
- uczenie się umiejętności wyboru 
odpowiedniego ubrania stosownie do 
pogody 
- kształtowanie nawyku zjadania 
śniadania 
- wspólne przygotowywanie surówek 
-systematyczne mobilizowanie dzieci 
do stosowania zabiegów higienicznych 
- rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych 
u lekarza pediatry oraz stałego 
kontrolowania i leczenia zębów 
-uświadomienie dzieciom konieczności 
spożywania owoców i warzyw jako 
źródła witamin, 
- realizacja programu „Czyste 
powietrze wokół nas” 

 
6. 

 
Poznaj swoje 
tradycje 
rodzinne i 
narodowe 

 
- kultywuj tradycje swojej 
rodziny 
- rozmawiaj z rodzicami 
o ich pracy 
- pamiętaj o 
uroczystościach 
rodzinnych 
- bądź dumny z kraju w 
którym mieszkasz 
- szanuj język ojczysty i 
tradycje narodowe 
- poznaj piękno swojego 
kraju i regionu 

- pobudzenie ciekawości do 
interesowania się historią i tradycjami 
swojej rodziny 
- wzmacnianie więzi rodzinnych 
poprzez udział rodziców i dziadków w 
uroczystościach organizowanych w 
przedszkolu 
- prowadzenie rozmów i zajęć 
dotyczących poznawanie pracy 
zawodowej rodziców  
- realizowanie tematów dotyczących 
poznawania zawodów 
- w trakcie zajęć oraz przy każdej 
nadarzającej się okazji uświadamianie 
dzieciom ich przynależności narodowej 
- zapoznanie dzieci z barwami 
narodowymi , godłem i hymnem 
państwowym 
- pomaganie w orientowaniu się na 
mapie Polski 
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2. PLAN DZIAŁAN WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO. 
 

Klasa I 
 
Cel ogólny: przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

 
 

CELE OPERACYJNE 
 

ZADANIA NAUCZYCIELA 
 

SPOSOBY REALIZACJI 

 

1. ROZWÓJ MORALNY  
 

1. Uczy się wrażliwości na 
potrzeby innych i stara się 
nieść pomoc. 

Kształtowanie wrażliwości na 
potrzeby innych.  

- dostrzega potrzeby 
rówieśników w najbliższej 
grupie społecznej, 

- niesie pomoc w sytuacjach 
trudnych, 

- zgłaszanie przez uczniów 
sytuacji konfliktowych 
nauczycielom, 

2. Zwraca się do 
właściwych osób ze swoimi 
problemami i potrzebami.  

Rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych. 
Informowanie uczniów z jakimi 
problemami i do kogo mogą się 
zwracać.  

Obserwacja ucznia: 
- w klasie 
- na przerwach 
- w szkole 
- na wycieczkach 
- w czasie konfliktów z 

rówieśnikami, młodszymi i 
starszymi kolegami. 

Rozwiązywanie konfliktów 
ugodowo. 
Zwracanie się z problemami do 
wychowawcy lub nauczyciela. 
 

3. Rozbudza swoją 
wrażliwość na piękno 
świata i wartość życia. 
 

Uczenie szacunku do siebie i 
innych. 
Wspieranie uczniów w poszukiwaniu 
wartości. 
Uczenie szacunku i poszanowania 
dla natury. 
 

-     pogadanki klasowe 
- wycieczki 
- elementy dramy 
- przedstawienia, inscenizacje, 
- dyskusje klasowe 
- właściwie reaguje na krzywdę 

innych  

4. Rozwija swoje postawy 
patriotyczne. 

Zapoznanie z symbolami 
narodowymi, religijnymi, 
państwowymi i kształtowanie 
poczucia szacunku 
 
 
 
 
 
 

-     pogadanki 
- apele 
- akademie z okazji świąt 

państwowych 
- ścienne gazetki szkolne 
- antyramy 
- realizacja treści 

programowych  
 

5. Kształtuje poczucie 
tolerancji 

Rozwijanie umiejętności 
komunikowania się w grupie, 
uświadamianie czym w życiu jest 
miłość i szacunek również wobec 
ludzi starszych, chorych, 
niepełnosprawnych, a także innego 
pochodzenia lub wyznania. 

- praca grupowa 
- samoocena 
- filmy profilaktyczne i 

edukacyjne 
- pogadanki tematyczne 
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2. ROZWÓJ SPOŁECZNY  
 
 

1. Ma poczucie 
przynależności narodowej. 

Budzenie poczucia postawy 
patriotycznej, przynależności 
narodowej. Zapoznanie uczniów z 
symbolami narodowymi (flaga, 
godło, hymn państwowy) oraz flagą i 
hymnem Unii Europejskiej.  

Edukacja społeczna 
Odpowiedzi na pytania: 
- Kim jestem?, Gdzie 

mieszkam?,  
- Apele 
- Realizacja treści 

programowych 

2. Współdziała w klasie i 
grupie rówieśniczej.  

Kształtowanie umiejętności 
współdziałania w klasie i grupie 
rówieśniczej. 
Wyrabianie wrażliwości na krzywdy 
innych. 
Rozwijanie umiejętności 
komunikowania się w grupie. 
 

-     wybór samorządu klasowego 
- pomoc słabszym kolegom i 

koleżankom 
- pomoc uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
- praca grupowa – udział  

w przedstawieniach 

3. Przestrzega reguł 
obowiązujących w 
społeczności dziecięcej 
oraz w świecie dorosłych. 

Zapoznanie z normami 
współdziałania w grupie. 
Kształtowanie poprawnego, 
właściwego stosowania zwrotów 
grzecznościowych wobec siebie i 
innych. 

- stosowanie zwrotów 
grzecznościowych wobec 
starszych, kolegów, samych 
siebie; 

- stosowanie zasad i norm 
zachowania w klasie i szkole 
zawartych w statucie szkoły 

 

4. Prezentuje siebie na 
forum klasy i środowiska. 

Stwarzanie możliwości 
prezentowania zdolności i 
umiejętności dzieci. 

- konkursy klasowe i szkolne 
(recytatorski, czytania, 
plastyczny, sportowy, 
muzyczny) 

- akademie i apele szkolne 
- odważne prezentowanie 

swoich umiejętności 
(pewność siebie) 

 

5. Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa 

Zapoznanie z zasadami poruszania 
się po drodze. 
Zaznajomienie dzieci z 
niebezpieczeństwami grożącymi 
podczas zabawy. 
Uświadomienie zagrożeń w 
kontaktach z nieznajomymi 
osobami. 
Uwrażliwienie na bezpieczne formy 
spędzania czasu wolnego. 

- ćwiczenia praktyczne, 
- wycieczki, 
- Pogadanki, 
- spotkanie z policjantem, 
- historyjki obrazkowe, 
- scenki dramowe, 
- filmy edukacyjne, 

6. Przygotowuje się do 
pełnienia ważnych ról 
społecznych. 

Przygotowanie do rozróżniania i  
pełnienia podstawowych ról 
społecznych (ucznia, dziecka, 
kolegi, brata, siostry i in.) 
Zapoznanie z ideą samorządności.  
Zapoznanie z normami życia 
społecznego. Budzenie 
zainteresowania pracą ludzi. 

- Ślubowanie 
- elementy dramy: Jestem 

mamą, tatą, dziadkiem, 
babcią, nauczycielem (zajęcia 
zintegrowane) 

- zabawy 
- pogadanki 
- realizacja treści 

programowych 
 

7. Poznaje swoje prawa i 
obowiązki. 

Zapoznanie z prawami i 
obowiązkami ucznia zawartymi w 
statucie. 

- działalność samorządu 
klasowego i szkolnego 

- postępowanie zgodne z 
regulaminem szkoły 
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- obowiązki dyżurnego 
- gazetki 
- opieka nad salą lekcyjną 
- realizacja treści 

programowych 
 

8. Rozwija tożsamość 
regionalną. 

Poznanie najbliższego środowiska i 
regionu, tradycji i zwyczajów 
regionalnych. 

- Wycieczki 
- Andrzejki 
- Dzień Górnika 
- Święta Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy 
- Mikołaj 
- bal karnawałowy 
- Dzień Matki, Babci i Dziadka 

itp. 
-     festyn szkolny 
-     gazetki 
- filmy wideo 

9. Dba o środowisko 
naturalne. 

Zapoznanie ucznia ze środowiskiem 
naturalnym. 
Zaangażowanie dzieci w działalność 
proekologiczną. 

- Zajęcia edukacji przyrodniczej 
- Proekologiczne akcje szkolne 

10. Czuje potrzebę 
uczestnictwa rodziców w 
życiu klasy i szkoły. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
rodziców w życiu klasy i szkoły. 
Rozwijanie współpracy z rodzicami.  
 

- wycieczki klasowe i szkolne, 
- imprezy okolicznościowe 

(Mikołajki, spotkanie 
opłatkowe, Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, Dzień Babci)  

       i Dziadka, festyn szkolny) 
- wystrój klasy 
 

11. Uczestniczy w 
imprezach klasowych, 
szkolnych i 
środowiskowych. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
i organizowanie imprez klasowych, 
szkolnych i środowiskowych. 
Kształtowanie poczucia pewności 
siebie i odwagi. 
 

- konkursy szkolne, gminne i 
międzygminne, 

- imprezy środowiskowe, 
- zawody sportowe 

 
3. ROZWÓJ INTELEKTUALNY I EMOCJONALNY 

 

1. Poznaje swoje 
uzdolnienia, możliwości 
rozwojowe i 
zainteresowania. 

Ćwiczenie umiejętności 
rozpoznawania własnych uzdolnień i 
zainteresowań 

- prezentacja własnego hobby 
- udział w konkursach 
- prezentacje gazetek 

(antyramy) 
- występy na apelach i 

akademiach 

2. Zapoznaje się z różnymi 
formami 
współzawodnictwa. 

Uczenie pozytywnej rywalizacji. - Zawody sportowe 
- Konkurs recytatorski, 

plastyczny i inne 

3. Przygotowuje się do 
rozpoznawania i 
korzystania z różnych 
komunikatów medialnych. 

Rozbudzanie potrzeb czytelniczych. 
Kształtowanie umiejętności 
korzystania z prasy codziennej. 
Edukacja informatyczna. 
 

- biblioteka i Internet jako centrum 
informacji w szkole (bibliotekarz, 
wychowawca) 
- zajęcia komputerowe 

4. Przygotowuje się do 
odróżniania fikcji od prawdy 
w przekazach medialnych.  

Wskazywanie zachowań realnych 
(świat rzeczywisty) od fikcji filmowej 
i literackiej. 
 

- Lekcje biblioteczne 
(bibliotekarz, wychowawca) 

- projekcje filmów 
- słuchowiska  
- opowiadania, bajki, baśnie 
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5. Rozumie swoje uczucia. Uświadamianie uczniom: 
- że ludzie w różnych sytuacjach 

przeżywają różne uczucia; 
- że uczucia które przeżywamy 

wyrażają się za pomocą mimiki 
 

- rozmowy 
- odgrywanie ról 
- zajęcia profilaktyczne 

6. Ma możliwość 
uzupełniania braków w 
realizacji materiału 
programowego. 

Organizuje zajęcia o charakterze 
dydaktyczno – wyrównawczym i 
kwalifikuje uczniów do zajęć 

- zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze 

- obserwacja uczniów, 
- pedagogizacja rodziców, 

7. Rozwija samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy. 

Zachęcanie do samodzielnego 
poszerzania zasobu wiedzy. 
Wzbudzanie zainteresowania 
otaczającym światem. 

- pogadanki tematyczne 
- wystawki tematyczne w klasie 
- praca indywidualna w domu 

 

 
4. ROZWÓJ FIZYCZNY  

 

1. Wyrabia nawyki 
zdrowotno – higieniczne. 

Pogadanki nt. higieny osobistej, 
uzębienia, kulturalnego spożywania 
posiłków, higieny nauki i 
odpoczynku, sposobów spędzania 
wolnego czasu, właściwego ubioru 
w zależności od pory 
roku(higienistka, nauczyciel) 
 

- przedstawienie zasad 
prawidłowego dbania o 
higienę osobistą i odżywiania; 

- rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych; 

- uświadomienie roli otoczenia 
w ochronie zdrowia; 

- zapoznanie uczniów z 
formami rekreacji i turystyki; 

- ukazanie sposobów 
właściwego korzystania z 
powietrza, wody, światła; 

- częste przebywanie na łonie 
natury; 

- przedstawienie odpowiednich 
ubiorów w zależności od pory 
roku i związanych z nimi 
stanami chorobowymi 

 

2. Kształtuje prawidłową 
postawę ciała. 

Uczenie nawyku i umiejętności 
prawidłowej postawy ciała w czasie 
ćwiczeń ruchowych i nauki. 
 

- uczestnictwo w zajęciach 
gimnastyki korekcyjnej,  

- realizacja treści 
programowych 

- wycieczki 
 

3. Uczy się zachowań, 
które sprzyjają 
bezpieczeństwu i stara się 
je przestrzegać. 
 

Zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 
Bezpieczeństwo na terenie szkoły,  
w czasie przerw, na lekcjach i 
wycieczkach. 
Bezpieczna organizacja zabaw. 
 

-     wycieczki,  
- lekcje w-f, zajęcia  

zintegrowane 
- elementy wychowania 

komunikacyjnego, 
- pogadanki, filmy video 
- ulice (drogi), 
- policjant, 
- organizowanie zabaw 

tematycznych 
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Klasa II 
Cel ogólny: Kształtowanie nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy, 
komunikowanie się z rówieśnikami oraz dorosłymi. 
 

 
CELE OPERACYJNE 

 

 
ZADANIA NAUCZYCIELA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 

1. ROZWÓJ MORALNY 
 

1. Wdrażanie norm dobrego 
zachowania i właściwie 
stosowanie zwrotów 
grzecznościowych. 
 

Kształtowanie umiejętności 
odróżniania zachowań właściwych 
od niepoprawnych.  
Opracowanie norm zachowań w 
czasie zajęć, przerw, wycieczek. 
 

-     zajęcia zintegrowane 
- kultura fizyczna, 
- wycieczki, 
- przykłady postaw „fair play”, 
- pogadanki, 
- dyskusje klasowe, 
- wyszukiwanie z własnych 

doświadczeń i literatury 
przykładów różnych 
zachowań, 

- elementy dramy, 
- inscenizacje 
  

2. Poprawnie zachowuje się 
w miejscach publicznych.  
 

Kształtowanie postaw właściwego 
zachowania w środkach komunikacji 
publicznej, na wycieczkach, 
drogach, w miejscach publicznych. 

-     pogadanki, 
- elementy dramy, 
- scenki rodzajowe, 
- dyskusje, 
- przykłady zachowań w 

różnych miejscach, 
- wycieczki, 
- półkolonie, 
- wyjazdy do kin, teatrów 
 

3. Ma poczucie wrażliwości 
na piękno świata i wartość 
życia. 
 

Kształtowanie poczucia szacunku 
dla siebie i innych. 
Wspieranie uczniów w poszukiwaniu 
wartości. 
Uczenie szacunku i poszanowania 
do natury. 
  

- wycieczki, 
- pogadanki, 
- inscenizacje, 
- elementy dramy, 
- dyskusje klasowe, 
- spacery po okolicy, 
- zdrowy styl życia i prawidłowe 

odżywianie 
 

4. Kształtuje swoją 
wrażliwość na potrzeby 
innych i stara się nieść 
pomoc. 
 

Kształtowanie postawy wrażliwości 
na potrzeby innych. 

- akcja charytatywna 
- dostrzega potrzeby 

rówieśników w najbliższej 
grupie społecznej, 

- niesie pomoc w sytuacjach 
trudnych, 

- zgłaszanie przez uczniów 
sytuacji konfliktowych 
nauczycielom, 

5. Dobrze traktuje siebie i 
innych. 

Uczenie zasad dobrego traktowania 
siebie i innych – tolerancja 
(innowiercy, niepełnosprawni). 
 

-     pogadanki, 
- dyskusje, 
- zajęcia zintegrowane, 
- religia 
- realizacja treści 

programowych 

6. Zwraca się do 
właściwych osób ze swoimi 

Służenie pomocą w sytuacjach 
konfliktowych. 

- obserwacja ucznia; 
- rozwiązywanie problemów 
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problemami i potrzebami. Informowanie uczniów z jakimi 
problemami i do kogo mogą się 
zwracać. 
 

ugodowo lub zwracanie się 
       z problemami do nauczyciela 
 

7. Ma poczucie 
odpowiedzialności za 
środowisko w którym żyje.   

Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za środowisko, w 
którym żyjemy. 
Poczucie zagrożeń cywilizacyjnych. 
Uświadomienie potrzeby ochrony 
środowiska dla przyszłych pokoleń. 
Kształtowanie postawy 
proekologicznej. 
 

- Dzień Ziemi, 
- pogadanki ekologiczne, 
- wycieczki ekologiczne, 
- gazetki, 
- konkurs wiedzy ekologicznej, 
- konkurs plastyczny 
- akcje związane z ochroną 

przyrody – dokarmianie 
zwierząt 

8. Rozwija swoje postawy 
patriotyczne. 

Zapoznanie z symbolami 
narodowymi, państwowymi, 
religijnymi – kształtowanie szacunku 
dla nich. 
Rozwijanie i umacnianie tradycji 
narodowych. 
Rozwijanie poczucia przynależności 
narodowej i państwowej. 
 

-     pogadanki, 
- akademie i apele z okazji 

świąt państwowych, 
- odwiedzanie miejsc pamięci, 
- gazetki szkolne, 
- akcje ekologiczne, 
- realizacja treści 

programowych 

 
2. ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 

1. Przyjmuje różne role w 
grupie i czuje się za nie 
odpowiedzialny. 

Stwarzanie sytuacji do 
przyjmowania różnych ról w grupie. 
Kształtowanie odpowiedzialności za 
powierzone funkcje. 
 

- role w samorządzie 
klasowym(przewodniczący, 
skarbnik, sekretarz) 

- pełnienie obowiązków 
dyżurnego, 

- pogadanki,  
- dyskusje, 
- scenki rodzajowe, 
- elementy dramy 
- realizacja treści 

programowych 

2. Współdziała w klasie i 
grupie rówieśniczej. 

Uczenie poczucia odpowiedzialności 
za podejmowane działania. 
Kształtowanie aktywnej postawy 
wobec realizacji podjętych 
zobowiązań.  
Kształtowanie właściwej postawy 
podczas występów i zawodów. 
 

-     pomoc słabszym koleżankom    
I kolegom; 

- reagowanie na potrzeby 
innych  

- stosowanie zasady fair – play 
- podejmowanie obowiązków i 

zadań do realizacji przez 
ucznia i klasę 

3. Przestrzega norm 
zachowania w grupie. 

Kształtowanie umiejętności 
postrzegania właściwego 
zachowania w grupie. 
Kształtowanie umiejętności 
współżycia w grupie. 
 

- stosowanie zwrotów 
grzecznościowych wobec 
siebie, młodszych i starszych; 

- świadomość odpowiedniego 
zachowania się w grupie; 

- pogadanki; 
- dyskusje 
 

4. Zdaje sobie sprawę z 
zagrożeń wynikających z 
kontaktów z osobami 
nieznanymi. 

Uświadomienie zagrożeń 
wynikających z kontaktów z osobami 
nieznanymi. 
Kształtowanie postawy właściwego 
zachowania się w czasie kontaktów 
z nieznanymi. 
 

- pogadanki, 
- dyskusje, 
- scenki rodzajowe, 
- inscenizacje, 
- filmy wideo, 
- spotkanie z policjantem 
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5. Czuje potrzebę 
uczestnictwa rodziców w 
życiu klasy i szkoły. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
rodziców w życiu klasy i szkoły. 
Rozwijanie współpracy z rodzicami.  
 

- wycieczki klasowe i szkolne, 
- imprezy okolicznościowe 

(Mikołajki, spotkanie 
opłatkowe, Dzień Matki, Dzień 
Dziecka, Dzień Babci)  

       i Dziadka, festyn szkolny) 
- wystrój klasy 
 

6. Przygotowuje się do 
pełnienia ważnych ról 
społecznych. 

Przygotowanie ucznia do 
rozróżniania i pełnienia 
podstawowych ról społecznych 
(ucznia, dziecka, kolegi, brata, 
siostry i in.) 
  

- elementy dramy (Jestem w 
marzeniach mamą, tatą, 
babcią, nauczycielem itp.); 

- zajęcia zintegrowane, 
- zabawy, 
- pogadanki klasowe 
- realizacja treści 

programowych 
 

7. Uczestniczy w imprezach 
klasowych, szkolnych i 
środowiskowych. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
i organizowanie imprez klasowych, 
szkolnych i środowiskowych. 
Kształtowanie poczucia pewności 
siebie i odwagi. 
 

- konkursy szkolne, gminne i 
międzygminne, 

- imprezy środowiskowe, 
- zawody sportowe 
- uroczystości szkolne 

8. Poznaje swoje prawa i 
obowiązki. 

Zapoznanie z ideą samorządności. 
Zapoznanie z normami życia 
społecznego. 
 

- wybór samorządu 
klasowego/szkolnego 

- zapoznanie z regulaminem 
szkoły i dostosowanie się do 
niego, 

- działalność samorządu 
klasowego, 

- obowiązki dyżurnego 
 

9. Rozwija tożsamość 
regionalną. 

Zapoznanie z najbliższym 
środowiskiem i regionem, tradycjami 
i zwyczajami regionalnymi. 
 

- pogadanki, 
- wycieczki, 
- święta klasowe (Andrzejki, bal 

karnawałowy) 
- gazetki, 
- filmy wideo 
 

 
 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY I EMOCJONALNY 
 

1. Rozwija swoje      
uzdolnienia  
i zainteresowania. 

Umożliwianie rozwoju zdolności i 
zainteresowań uczniów. 
Stwarzanie możliwości pozytywnego 
zaprezentowania się ucznia. 
 

- prezentacja własnego hobby, 
- działalność twórcza (np. 

pisanie wierszy), 
- SKS, UKS 
- kółka zainteresowań 
 

2. Uczestniczy w różnych 
formach 
współzawodnictwa. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
w różnych formach 
współzawodnictwa. 
 

- konkursy wiedzy 
- zawody sportowe i turnieje 

3. Rozpoznaje i korzysta z 
różnych komunikatów 
medialnych. 
  

Pobudzanie potrzeb czytelniczych. 
Kształtowanie umiejętności 
korzystania z prasy codziennej. 
Uzmysłowienie siły oddziaływania 
telewizji i innych komunikatów 
medialnych na świadomość 
człowieka. 

- lekcje biblioteczne, 
- dostęp do sieci internetowej, 
- konkurs czytelniczy, 
- literatura i prasa dziecięca, 
- zajęcia komputerowe 
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Możliwość korzystania z Internetu. 
   

4. Odróżnia fikcję od 
prawdy w przekazach 
medialnych. 

Kształtowanie nawyku kulturalnego 
obcowania z książką i innymi 
nośnikami informacji. 
 

- biblioteka i Internet jako 
centrum informacyjne w 
szkole, 

- projekcje filmów, 
- słuchowiska 

5. Rozumie swoje uczucia Uświadamianie, że ludzie w różnych 
sytuacjach przezywają różne 
uczucia. 
Kształtowanie umiejętności 
wyrażania własnych uczuć. 
 

- Rozmowy, 
- odgrywanie ról, 
- zajęcia profilaktyczne, 
- realizacja treści 

programowych, 
- elementy dramy 

6. Stara się rozwiązywać 
problemy (uczy się radzić 
sobie ze stresem i trudnymi 
sytuacjami) 

Kształtowanie umiejętności : 
- podejmowania trafnych decyzji, 
- wyrażania postaw asertywnych, 
- rozwiązywania problemów. 
 

7. Ma możliwość 
uzupełniania braków w 
realizacji podstawy 
programowej 

Organizuje zajęcia o charakterze 
dydaktyczno – wyrównawczym i 
kwalifikuje uczniów do zajęć 

- zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze oraz 
realizowane w ramach 
projektu „Indywidualizacji 
procesów nauczania” 

- obserwacja uczniów 
 

 
ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

1. Dba o swoją sprawność 
fizyczną. 

Kształtowanie u uczniów 
umiejętności ruchowych. 
Kształtowanie u uczniów możliwie 
najwyższego poziomu sprawności 
fizycznej właściwej dla wieku 
rozwojowego uczniów klasy drugiej. 
   

- dobór właściwych środków 
wspomagających rozwój 
ogólnej sprawności fizycznej, 

- eksponowanie 
indywidualnych możliwości, 
upodobań, zainteresowań i 
umiejętności ruchowych 
uczniów, 

- zachowanie odpowiedniej 
korelacji między rozwojem 
fizycznym, umysłowym i 
emocjonalnym, 

- zajęcia kultury fizycznej 

2. Utrwala nawyki 
zdrowotno – higieniczne 

Rozbudzanie zainteresowań 
własnym zdrowiem. 
Uświadomienie roli higieny osobistej 
w ochronie zdrowia. 
Przeprowadzenie akcji – „Radosny 
uśmiech, radosna przyszłość” 
Zapoznanie z zasadami zdrowego 
odżywiania. 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za zdrowie swoje 
i innych. 
Stosowanie właściwego ubioru w 
zależności od pory roku. 
Zapoznanie uczniów z formami 
rekreacji i turystyki. 
 

pogadanki na temat: 
- higieny osobistej i otoczenia, 
- kultury spożywania posiłków, 
- właściwego odżywiania się, 
- higieny nauki i wypoczynku, 
- sposobów spędzania wolnego 

czasu, 
- właściwego ubioru w 

zależności od pory roku,  
- realizacja programu 

zapobiegania próchnicy – 

fluoryzacja „Radosny uśmiech, 

radosna przyszłość”. 

3. Kształtuje nawyk 
przyjmowania prawidłowej 
postawy ciała w czasie 

Kształtowanie nawyku przyjmowania 
prawidłowej postawy ciała w czasie 
ćwiczeń ruchowych, nauki, pracy, 

- kultura fizyczna, 
- gry i zabawy, 
- zajęcia zintegrowane, 
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zajęć ruchowych i 
codziennych czynności. 

wypoczynku itp. - wycieczki, 
- uczestnictwo w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej 
 

4. Kształtuje zachowania 
sprzyjające bezpieczeństwu 
i je przestrzega. 

Kształtowanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci na 
terenie szkoły i na wycieczkach. 
Kształtowanie zasady 
bezpieczeństwa i zachowania w  
czasie lekcji, przerw, wycieczek,     
w domu, wśród rówieśników. 

- wycieczki, 
- elementy wychowania 

komunikacyjnego, 
- kultura fizyczna, 
- zajęcia zintegrowane, 
- spotkanie z policjantem, 
- filmy wideo, 
- przerwy 

 
 
Klasa III 

4. Cel ogólny: umacnianie wiary we własne siły i wskazywanie właściwych 
rozwiązań  w trudnych sytuacjach  

 
 

CELE OPERACYJNE 
 

 
ZADANIA NAUCZYCIELA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
ROZWÓJ MORALNY 

 

1. Zna normy dobrego 
zachowania i stosuje zwroty 
grzecznościowe. 

Utrwalanie umiejętności zachowań 
właściwych i niewłaściwych. 
Opracowanie regulaminu dobrego 
zachowania w czasie zajęć,  
na przerwach i wycieczkach. 
 

- zajęcia, 
- kultura fizyczna, 
- wycieczki, 
- pogadanki, 
- dyskusje klasowe, 
- przykłady postawy „fair play” 

w czasie zawodów, 
- odgrywanie scenek 

rodzajowych, 
- inscenizacje, 
- elementy dramy 
- Zielona Szkoła,  
- półkolonie 
 

2. Poprawnie zachowuje się 
w miejscach publicznych. 

Kształtowanie postaw właściwego 
zachowania w: 
- środkach komunikacji 

publicznej, 
- miejscach publicznych, 
- na drogach. 

- pogadanki i dyskusje 
klasowe, 

- elementy dramy, 
- scenki rodzajowe, 
- wycieczki, 
- wyjazdy do kina, teatru, 
- półkolonie 
- Zielona Szkoła 
 

3. Odróżnia dobra od zła i 
reaguje prawidłowo w 
sytuacjach konfliktowych. 

Kształtowanie umiejętności 
odróżniania dobra od zła. 
Uczenie prawidłowego reagowania 
w sytuacjach konfliktowych. 
Uczenie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów. 

- pogadanki i dyskusje 
klasowe,  

- filmy,  
- elementy dramy, 
- wyszukiwanie przykładów z 

doświadczeń własnych i w 
literaturze, 

- słuchowiska, 
- realizacja treści 

programowych 
  

4. Ma poczucie wrażliwości Kształtowanie uczucia szacunku dla - pogadanki i dyskusje 
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na piękno świata i wartość 
życia. 

siebie i innych. 
Wspieranie uczniów  w 
poszukiwaniu wartości. 
Uczenie szacunku i poszanowania 
dla natury. 
  

klasowe, 
- wycieczki, 
- inscenizacje, 
- elementy dramy, 
- filmy wideo, 
- słuchowiska, 
- realizacja treści 

programowych 

5. Kształtuje swoją 
wrażliwość na potrzeby 
innych i stara się nieść 
pomoc. 

Kształtowanie wrażliwości na 
potrzeby innych. 
Udziela pomocy w trudnych 
sytuacjach. 
Natychmiastowo reaguje na akty 
agresji w szkole. 

- pomoc koleżeńska 
- akcja charytatywna 
- zgłaszanie przez uczniów 

sytuacji konfliktowych 
nauczycielom, 

- realizacja treści 
programowych 

6. Właściwie traktuje siebie 
i innych. 

Uczenie zasad odpowiedniego 
traktowania siebie i innych 
(tolerancja dla kolegów  o innym 
wyznaniu, niepełnosprawnych). 
 

- Pogadanki klasowe, 
- Dyskusje, 
- zajęcia zintegrowane, 
- religia, 
- realizacja treści 

programowych 

7. Zwraca się do 
właściwych osób ze swoimi 
potrzebami i problemami.  

Służenie pomocą w sytuacjach 
trudnych i konfliktowych. 
Uczenie poprawnego zachowania i 
reagowania w sytuacjach trudnych i 
konfliktowych. 
Informowanie uczniów do kogo i z 
jakimi problemami mogą się 
zwracać. 
 

- rozwiązywanie konfliktów    
ugodowo,  

- zwracanie się z problemami 
do wychowawcy lub 
nauczyciela 

- obserwacja uczniów 

8. Ma poczucie 
odpowiedzialności za 
środowisko w którym żyje. 

Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za środowisko w 
którym żyjemy. 
Zapoznanie z zagrożeniami 
cywilizacyjnymi. 
Rozbudzenie wrażliwości na 
degradację środowiska. 
Uświadomienie potrzeby ochrony 
środowiska dla przyszłych pokoleń. 
    

- pogadanki ekologiczne, 
- wycieczki ekologiczne, 
- gazetki, 
- Dzień Ziemi, „Sprzątanie 

świata”, 
- konkursy plastyczne oraz    

ekologiczne 

9. Kształtuje swoje postawy 
patriotyczne. 

Utrwalenie  znajomości symboli 
narodowymi, religijnymi i 
kształtowanie poczucia szacunku do 
nich. 
Kształtowanie i umacnianie tradycji 
środowiskowych, narodowych i 
europejskich. 
Kształtowanie poczucia 
przynależności narodowej. 
   

- uroczystości szkolne 
- pogadanki, 
- gazetki ścienne, 
- apele z okazji Święta 

Niepodległości oraz Święta 3 
Maja 

 
ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 

1. Współdziała w klasie i 
grupie rówieśniczej. 

Kształtowanie współdziałania w 
klasie i grupie rówieśniczej. 
Kształtowanie wrażliwości na 
krzywdy innych. 
 

Pomoc słabszym oraz 
niepełnosprawnym  kolegom i 
koleżankom. 

2. Przyjmuje różne role w 
grupie i czuje się za nie 

Stwarzanie sytuacji do 
przyjmowania ról w grupie. 

- samorząd klasowy 
- pogadanki 
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odpowiedzialny. 
 

Uświadomienie o konieczności 
pełnienia różnych ról w grupie oraz 
odpowiedzialności za przyjęte role. 
  

- dyskusje 
- elementy dramy 
- scenki rodzajowe 
- Zielona Szkoła 
 

3. Potrafi zaprezentować 
siebie w grupie rówieśniczej 
i w szkole.  

Kształtowanie umiejętności 
przestrzegania zasad zachowania 
się w grupie rówieśniczej i poza nią. 
Kształtowanie właściwej postawy 
podczas występów i zawodów. 

- zwracanie uwagi na 
stosowanie zwrotów 
grzecznościowych 

- uświadamianie konieczności 
poprawnego zachowania się 
w grupie 

- pogadanki  
- dyskusje 
- konkursy przedmiotowe 
- stosowanie zasady fair- play, 
- Zielona Szkoła 
 

4. Przygotowuje się do 
pełnienia ważnych ról 
społecznych. 
 

Przygotowanie ucznia do 
rozróżniania i pełnienia 
podstawowych ról społecznych 
(ucznia, dziecka, kolegi, brata itp.) 

- elementy dramy (Jestem w 
marzeniach tatą, mamą ...) 

- zajęcia zintegrowane 
- pogadanki, zabawy 
- odpowiedzialność za grupę 

klasową jako przewodniczący, 
skarbnik, sekretarz, 

- realizacja treści 
programowych 

5. Stosuje normy dobrego 
zachowania. 

Przekazywanie norm dobrego 
zachowania w życiu codziennym. 

- pogadanki 
- elementy dramy 
- scenki rodzajowe, realizacja 

treści programowych 
 

6. Zdaje sobie sprawę z 
zagrożeń wynikających z 
kontaktów z osobami 
nieznanymi.  

Umiejętność właściwego 
zachowania się w kontaktach z 
osobami nieznajomymi. 

- pogadanki 
- dyskusje 
- scenki rodzajowe 
- inscenizacje 
- pogadanka z policjantem, 
- realizacja treści 

programowych, 
- filmy video 
 

7. Aktywnie uczestniczy w 
imprezach klasowych, 
szkolnych i 
środowiskowych. 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
w imprezach szkolnych, klasowych i 
środowiskowych. Kształtowanie 
odwagi prezentowania swoich 
wypowiedzi i poczucia pewności 
siebie. 
 

- konkursy szkolne, gminne, 
międzygminne 

- zawody sportowe 
- imprezy środowiskowe, 
- prezentacja filmów, 
- realizacja treści 

programowych 
 

8. Zna swoje prawa i 
obowiązki. 

Organizacja wyborów do samorządu 
klasowego, szkolnego. Opracowanie 
Kodeksu Praw i Obowiązków Ucznia 
klasy III. 
  

- przygotowanie kampanii 
wyborczej 

- wybory 
- spotkanie z pedagogiem 

szkolnym 
- spotkanie z SU 
 

9. Rozwija tożsamość 
regionalną. 

Poznanie najbliższego środowiska i 
regionu, tradycji i zwyczajów 
regionalnych. 
 

    
- Pogadanka 
- Wycieczki 
- imprezy regionalne 
- gazetki 
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- filmy video 
 

 
 
 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY I EMOCJONALNY 
 

1. Rozwija  swoje zdolności 
i zainteresowania. 

Umożliwienie rozwoju zdolności i 
zainteresowań uczniów.  
Stwarzanie możliwości pozytywnego 
zaprezentowania się ucznia. 

- Prezentacja własnego hobby i 
zainteresowań, 

- twórcze działania 
- uczestnictwo w SKS i UKS 

uzdolnionych i sprawnych 
fizycznie, 

- kółka zainteresowań 
 
 

1. Aktywnie uczestniczy  
W różnych formach 
współzawodnictwa 

Stwarzanie możliwości uczestnictwa 
w różnych formach 
współzawodnictwa. 

- Konkursy szkolne, 
międzyszkolne 

- Zawody sportowe 
 

3. Rozumie swoje uczucia Uświadamianie, że ludzie w różnych 
sytuacjach przezywają różne 
uczucia. 
Kształtowanie umiejętności 
wyrażania własnych uczuć. 
 

- rozmowy 
- odgrywanie ról 
- zajęcia profilaktyczne, 
- realizacja treści 

programowych, 
- elementy dramy 

4. Rozwiązywać problemy 
(uczy się radzić sobie ze 
stresem i trudnymi 
sytuacjami) 

Kształtowanie umiejętności : 
- podejmowania samodzielnych i 

trafnych decyzji, 
- wyrażania postaw asertywnych, 
- rozwiązywania problemów 
- radzenia sobie z 

rozwiązywaniem prostych 
problemów szkolnych 

 
 

5. Dostrzega swoje mocne  
i słabe strony. 

Kształtowanie umiejętności 
adekwatnej samooceny. 

- Metoda samowychowania 
(idealizacja, samopoznanie, 
samoocena, aspiracje 
perfekcjonistyczne) 

- pogadanka, 
- Elementy dyskusji 
 

6. Rozwija wszechstronnie 
swoją aktywność.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Potrafi rozpoznawać  
i umiejętnie korzystać z 
różnych komunikatów 
medialnych. 
 

Stwarzanie sytuacji dających 
każdemu dziecku możliwość 
przeżyć wewnętrznych. 
Kształtowanie umiejętności 
formułowania wypowiedzi i 
wniosków. 
Dbałość o kulturę języka. 
Rozwijanie w uczniu wiary we 
własne możliwości. 
 
 
 
Wdrażanie do większego i 
świadomego czytelnictwa oraz 
umiejętnego korzystania z prasy 
codziennej. 
Uzmysłowienie siły oddziaływania 

- konkursy, zawody, 
- uroczystości szkolne, 
- wycieczki, 
- „Zielona Szkoła”,  
- aktywizacja na zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lekcje biblioteczne 
- realizacja treści 

programowych, 
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telewizji i innych komunikatów 
medialnych na świadomość 
człowieka.  
 

- praca z czasopismem, gazetą 

8. Potrafi odróżnić fikcję od 
prawdy w przekazach 
medialnych. 
 

Wdrażanie do kulturalnego 
obcowania z książką i innymi 
nośnikami informacji. 
 

- biblioteka i Internet jako 
centrum informacji, 

- projekcja filmów, 
- słuchowiska, 
- kiermasz książki, 
- telewizja, 
- realizacja treści 

programowych 

9. Przygotowuje się do 
odpowiedniego korzystania 
z komputera. 
 

Uświadomienie uczniom korzyści i 
zagrożeń płynących z korzystania z 
komputera. 
Zorganizowanie zajęć z 
wykorzystaniem komputera. 

- pogadanki 
- zajęcia z wykorzystaniem 

komputera, 
- zajęcia profilaktyczne, 
- realizacja treści 

programowych 

10.. Ma możliwość 
uzupełniania braków w 
realizacji materiału 
programowego 

Organizuje zajęcia o charakterze 
dydaktyczno – wyrównawczym i 
kwalifikuje uczniów do zajęć 

- zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze oraz 
realizowane w ramach 
projektu „Indywidualizacji 
procesów nauczania”, 

- obserwacja uczniów 
 

 
ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

1. Dba o swoją sprawność 
fizyczną. 

Kształtowanie umiejętności 
ruchowych. 
Kształtowanie możliwie najwyższego 
poziomu sprawności fizycznej dla 
wieku rozwojowego uczniów klasy 
trzeciej. 
 

- dobór właściwych środków 
wspomagających rozwój 
ogólnej sprawności fizycznej 

- eksponowanie 
indywidualnych możliwości, 
upodobań, zainteresowań i 
umiejętności ruchowych 
uczniów 

 

3. Pamięta o prawidłowej 
postawie ciała. 

Utrwalenie nawyku przyjmowania 
prawidłowej postawy ciała w czasie 
ćwiczeń ruchowych, nauki i 
wykonywanych czynności w ciągu 
dnia. 

- zajęcia kultury fizycznej 
- gry i zabawy 
- zajęcia zintegrowane 
- wycieczki 
- uczestnictwo w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej 
 
 
 

4. Zna zachowania 
sprzyjające bezpieczeństwu 
i je przestrzega. 
 

Utrwalenie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach i ich 
przestrzeganie. 
Utrwalenie zasad bezpieczeństwa  
w czasie przerw, na lekcjach i 
wycieczkach oraz ich 
przestrzeganie. 
 

- Wycieczki, Żielona Szkoła 
- elementy wychowania 

komunikacyjnego 
- zajęcia kultury fizycznej 
- przerwy 
- zajęcia zintegrowane 
- spotkanie z policjantem 
- filmy wideo 
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5. Rozumie negatywny 
wpływ uzależnień na 
zdrowie i życie człowieka. 

Rozpoznanie przyczyn uzależnień w 
środowisku lokalnym. 
Uświadomienie uczniom skutków 
uzależnień.  

- pogadanki 
- audycje 
- filmy wideo 
- spotkania z higienistką 

szkolną, policjantem, 
pedagogiem, 

- „Nie pal przy mnie, proszę” 

program antynikotynowy 
 

 
 
 
 

2. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS IV – VI  
 

 
CELE 
OPERACYJNE 

 
ZADANIA NAUCZYCIELA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
EWALUACJA 

 

1. ROZWÓJ MORALNY - Przygotowywanie uczniów  do rozpoznawania 
wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz 
stwarzanie możliwości doskonalenia się. 

 
 

1. Zna normy 
dobrego zachowania 
i stosuje zwroty 
grzecznościowe. 

Kształtowanie umiejętności 
odróżniania zachowań 
właściwych od 
niepożądanych. 
Wspomaganie działania 
uczniów w zakresie 
budowania systemu i 
hierarchii wartości. 
 

- przedstawienia  
profilaktyczne, 

- godziny z wychowawcą, 
- pogadanki 

profilaktyczne, 
- odgrywanie scenek 

rodzajowych 
- wyszukiwanie w 

literaturze przykładów 
różnych zachowań 

- przykłady postawy „fair 
play” w czasie zawodów 
sportowych, 

- wprowadzenie zeszytu 
korespondencji 

- prowadzenie zeszytu 
uwag i spostrzeżeń, 

- imprezy klasowe i 
szkolne, 

- kontrakty klasowe 
 

Obserwacja 
 
 
 
 
Analiza 
dokumentów na 
zebraniu 
rodziców. 

2. Potrafi się 
właściwie zachować 
w miejscach 
publicznych. 
  

Kształtowanie postaw 
właściwego zachowania 
podczas wycieczki, w kinie,  
w teatrze, na półkoloniach 
zimowych i letnich, „Zielonej 
Szkole”,w czasie imprez 
okolicznościowych  
i sportowych organizowanych 
przez szkołę. 
  

- pogadanka na lekcjach 
- spotkanie z policjantem 
- spotkanie ze strażakiem 
- spotkanie z 

przewodnikiem 
turystycznym, 

- wycieczki, 
- imprezy klasowe i 

szkolne 
 

Obserwacja 
Analiza 
dokumentów 

3. Potrafi 
dokonywać wyboru 
zgodnie  
z uznanym 

Uczenie zachowań 
asertywnych. 
Kształtowanie umiejętności 
rozumienia i uznawania 

- lekcje przyrody,  
j. polskiego, godzina 
wychowawcza, wychowanie 
do życia w rodzinie,  

Obserwacja 
 
Wpisy w 
dokumentacji 
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systemem wartości. 
Analizuje postawy 
moralne i dokonuje 
właściwego wyboru. 
 

własnych potrzeb i swojej 
niezależności.  
 

- zajęcia świetlicowe 
- dyżury nauczycielskie 

szkolnej  

4. Jest wrażliwy na 
potrzeby innych i 
gotowy do niesienia 
pomocy.  
 

Kształtowanie wrażliwości na 
potrzeby innych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kolegów niepełnosprawnych. 
Kształtowanie postawy 
tolerancji. 
 

 
- udział w akcjach 

niesienia pomocy  
- pogadanki: godzina 

wychowawcza. zajęcia 
świetlicowe i in. 

- działalność SU 
 
 

Obserwacja 
 
Wpisy w 
dokumentacji 
szkolnej, 
zeszyt uwag i 
spostrzeżeń, 
zeszyt do 
korespondencji 

 

2. ROZWÓJ SPOŁECZNY- uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako 
podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie uczniów do życia w 
rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

 
 

1. Jest 
przygotowany do 
pełnienia różnych ról 
społecznych. 
 

Przygotowanie ucznia do 
rozróżniania i pełnienia 
podstawowych ról 
społecznych (ucznia, dziecka, 
kolegi, brata, siostry i in.) , ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roli ucznia i kolegi (godne 
pełnienie tych ról) 

Ćwiczenia metodami 
aktywizującymi 
- idealny uczeń 
- dobry brat i siostra 
- gry dramatyczne 

(Jestem na niby 
...mamą, tatą, 
nauczycielem itp.) 

Lekcje: godzina 
wychowawcza, j. polski, 
inne). 
Zwracanie uwagi na godne 
pełnienie roli ucznia i kolegi. 
- realizacja treści 
programowych na 
wybranych przedmiotach 

Obserwacja  
 
Wpisy do 
dokumentacji 

2. Wykazuje 
aktywność  
w środowisku 
szkolnym. 

Pobudzanie aktywności 
ucznia w szkole. 
Stwarzanie okazji dla 
podejmowania czynności 
dodatkowych na rzecz szkoły 
(dbanie o wystrój klasy i 
szkoły, tworzenie pomocy 
dydaktycznych). Wdrażanie 
do samorządności. 
 

Organizowania uroczystości 
klasowych i szkolnych – 
zgodnie z Rocznym Planem 
Pracy Szkoły, 
Praca w strukturach 
samorządu klasowego i 
Uczniowskiego 
 

Wpisy  w 
dokumentacji 
szkolnej 

3. Zna swoje prawa i 
obowiązki. Dobrze 
wywiązuje się ze 
swoich obowiązków. 

Zaznajomienie uczniów z  
Konwencją Praw Dziecka i 
obowiązkami i prawami 
ucznia.  
Utrwalanie znajomości 
kodeksu norm zachowań, 
przypominanie o obowiązkach 
ucznia. 
  

- Zawarcie kontraktów  
Klasowych. 

- Przypomnienie 
regulaminów 
klasopracowni 

- Przypomnienie statutu, 
regulaminu oceniania i 
klasyfikowania 

- Pogadanki podczas 
lekcji wychowawczych. 

- Tematyczne plansze 
edukacyjne 

Wpisy do 
dokumentacji, 
analiza 
zachowania  (po 
I i II semestrze) 
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4. Zna dziedzictwo 
kulturowe naszego 
regionu. 

Umożliwienie poznania 
regionu i jego kultury. 
Rozwijanie wartości 
rodzinnych związanych z 
wartościami kulturowymi 
wspólnoty lokalnej. 
Kształtowanie tożsamości 
narodowej w powiązaniu z 
tożsamością regionalną.  

Lekcje języka polskiego, 
historii, muzyki, godzina 
wychowawcza, zajęcia 
pozalekcyjne, półkolonie. 
Występy na festynie i innych 
uroczystościach szkolnych i 
środowiskowych. 

Wpisy do 
dokumentacji 
szkolnej oraz 
kroniki 

 
 

3. ROZWÓJ INTELEKTUALNY - poprawa efektywności nauczania  
 

1. Potrafi 
organizować sobie 
naukę  
i eksponować 
własne osiągnięcia. 
 

Budzenie ciekawości 
poznawczej. 
Kształtowanie umiejętności 
korzystania z różnych źródeł 
informacji. 
Pomoc w odkrywaniu 
własnych możliwości, 
predyspozycji i talentów  
w ich twórczym 
wykorzystaniu.  
  

Stosowanie aktywizujących 
metod pracy na lekcjach 
wszystkich przedmiotów 
- uroczystości szkolne, 
- albumy, wystawki, 
- zajęcia pozalekcyjne 
 

Wpisy w 
dokumentacji 
szkolnej, notatki 
lekcyjne 

2. Zna swoje 
uzdolnienia, 
możliwości 
rozwojowe i 
zainteresowania. 

Ćwiczenie umiejętności 
rozpoznawania i rozwijania 
własnych zainteresowań i 
uzdolnień. 
Stwarzanie możliwości 
pozytywnego 
zaprezentowania się ucznia. 

- godzina wychowawcza - 
prezentacja własnego 
hobby 

- ekspozycje prac 
uczniów 

- samoprezentacja i 
samoocena 

- omawianie swoich 
mocnych i słabych stron 

- branie czynnego udziału 
w uroczystościach 
szkolnych 

Wystawa, 
występy, wpisy 
do dokumentacji 
szkolnej i  kroniki 

3. Ma możliwość 
wszechstronnego 
rozwoju w wymiarze 
intelektualnym i 
estetycznym 
  
 

Stwarzanie możliwości 
uczestniczenia  
w różnych formach 
współzawodnictwa.  
Uczeń zdolny może rozwijać 
swoje zainteresowania.  
 
 

Konkursy 
- przedmiotowe 
- tematyczne 
- artystyczne 
- sportowe 
Organizowanie i 
przeprowadzanie zajęć 
pozalekcyjnych. 
- Uroczystości szkolne 

Analiza wyników 
konkursów i 
zawodów na 
apelach 
szkolnych, 
Wpis do 
dokumentacji 
szkolnej i kroniki 
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4.    Stwarzanie 
możliwości 
eliminowania 
braków 
edukacyjnych. 
Pomoc uczniom ze 
specyficznymi 
trudnościami w 
uczeniu się. 
   

Wspieranie ucznia  w 
procesie pokonywania 
trudności szkolnych poprzez 
dodatkowe zajęcia,  
Dostosowywanie wymagań do 
psychofizycznych i 
indywidualnych możliwości 
dziecka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- organizowanie terapii 
pedagogicznej dla 
uczniów ze 
specyficznymi 
trudnościami w nauce 

- prowadzenie zajęć  
rewalidacyjnych, zajęć 
dydaktyczno – 
wyrównawczych, 
organizowanie pomocy 
koleżeńskiej,  

- instruowanie rodziców w 
zakresie deficytów i 
sposobów pomocy 
uczniom 

Obserwacja 
Analiza 
osiągnięć 
szkolnych 
Wpis do 
dokumentacji 
szkolnej 

 
4. ROZWÓJ EMOCJONALNY 

 

1. Postrzega siebie i 
rozumie swoje 
uczucia Uczy się 
mówić co czuje i 
rozumieć uczucia 
innych. 

Kształtowanie umiejętności - 
wyrażania własnych uczuć, 
- używania komunikatów „ja”,  
 - poznawania  
i odczytywania mowy ciała, 
- godzenia dobra własnego z 
dobrem innych.  
 

- godziny wychowawcze 
- lekcje wychowania do 

życia w rodzinie 
- zajęcia profilaktyczne 
 
 
 
 
 
 

wpisy  
w dokumentacji 
szkolnej 

2. Uczy się 
rozwiązywać trudne 
sytuacje. 
 Właściwie 
komunikuje się i jest 
asertywny. 

Kształtowanie umiejętności 
racjonalnego postępowania w 
sytuacjach stresu, konfliktu. 
Ćwiczenia w sposobach 
komunikowania się oraz 
zachowania w sytuacjach 
nacisku innych osób – sztuka 
odmawiania, unikania 
kontaktów z nieznajomymi 
osobami. 
 

- pogadanki, 
przedstawienia 
profilaktyczne 

- scenki, 
- realizacja treści 

programowych na 
wybranych 
przedmiotach 

Wpisy do 
dokumentacji, 
obserwacja 

3. Rozwija 
uzdolnienia i talenty. 

Promowanie uzdolnień 
uczniów na terenie szkoły i 
poza szkołą. 

-  zajęcia pozalekcyjne 
-  koła zainteresowań 
- imprezy szkolne 

wpisy  
w dokumentacji 
szkolnej, 
dyplomy, 
wyróżnienia 
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4. Rozumie 
zagrożenia 
wynikające z 
zachowań 
agresywnych 

Eliminowanie i ukazywanie 
negatywnych skutków 
zachowań agresywnych   

- rozmowy indywidualne z 
uczniami 

- pogadanki, 
przedstawienia 
profilaktyczne, 

- kontrakty klasowe 
- odrywanie scenek  
(lekcje wychowawcze, inne 
zajęcia w razie potrzeby) 

Obserwacja 
uczniów. 
Wpisy w 
dokumentacji 
szkolnej. 

 

5. ROZWÓJ FIZYCZNY - kształtowanie i rozwijanie postawy prozdrowotnej i 
proekologicznej. 

 
 
 

 
1. Dba o swoją 
sprawność fizyczną 
oraz o zdrowie 
swoje i innych. 
 

Kształtowanie u uczniów 
umiejętności ruchowych 
niezbędnych w różnych 
przejawach działalności 
ludzkiej; utylitarnej, 
rekreacyjnej, sportowej, 
obronnej, artystycznej i 
służącej zdrowiu. 
Wyposażenie uczniów w 
zasób wiedzy niezbędnej do 
podejmowania samodzielnych 
działań służących do 
prawidłowego rozwoju 
organizmu, aktywności 
ruchowej oraz rozbudzanie 
potrzeb do czynnego 
uczestnictwa w różnych 
formach kultury fizycznej 
przez całe życie.  
Dobór odpowiednich środków 
wspomagających rozwój 
ogólnej sprawności fizycznej. 
Kształtowanie u uczniów 
możliwie najwyższego 
poziomu sprawności fizycznej 
właściwej dla wieku 
rozwojowego uczniów szkoły 
podstawowej. 
 

- eksponowanie 
indywidualnych 
możliwości, upodobań, 
zainteresowań i 
umiejętności ruchowych 
uczniów 

- uwzględnienie w 
procesie kształcenia i 
wychowania 
indywidualnych cech 
osobowości 

- zachowanie właściwej 
korelacji między 
rozwojem fizycznym, 
umysłowym i 
emocjonalnym 

- samokontrola przez 
uczniów rozwoju 
fizycznego (waga, 
wzrost) 

- samokontrola 
sprawności fizycznej 
poprzez stosowanie 
przez uczniów Indeksu 
Sprawności Fizycznej 

- lekcje wychowania 
fizycznego, przyrody, 
godzina wychowawcza 

 

obserwacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tabele wyników 
 
 
 
 
wywiad z 
rodzicami, 
współpraca z 
pielęgniarką 
szkolną 

2. Rozumie i stosuje 
zasady zdrowego 
stylu życia. 

Kształtowanie u uczniów 
zasad higienicznego trybu 
życia. 
Określenie prawidłowych 
norm pracy i wypoczynku. 
Kształtowanie u uczniów 
wiadomości i umiejętności 
umożliwiających bezpieczną 
organizację zajęć ruchowych 
w różnych warunkach 
środowiskowych i 
indywidualnie w grupie 
rówieśniczej. 
Kształtowanie u uczniów 
prawidłowej postawy ciała w 
czasie nauki oraz w czasie 

- ukazywanie szkodliwego 
wpływu używek i 
narkotyków dla zdrowia 
człowieka (pogadanka, 
film) 

- przedstawienie 
zdrowotnych korzyści 
płynących z 
uczestnictwa w szeroko 
rozumianej kulturze 
fizycznej – lekcje 
wychowania fizycznego 

- dobór przez ucznia 
odpowiednich środków 
do hartowania 
organizmu oraz ćwiczeń 

 
 
Pogadanka, 
plakaty, ulotki 
informacyjne 
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wolnym jak również 
przeciwdziałanie wadom 
postawy i sposoby jej korekcji. 
Przedstawienie zasad 
prawidłowego odżywiania się. 
Kształtowanie harmonijnego 
rozwoju organizmu poprzez 
wytworzenie u uczniów 
umiejętności korzystania z 
takich czynników jak: woda, 
powietrze, światło, teren oraz 
przystosowanie organizmu do 
warunków życia w środowisku 
zurbanizowanym i 
przemysłowym. 
Kształtowanie u uczniów 
świadomości konieczności 
ochrony środowiska 
naturalnego. 
Stworzenie możliwości 
uczestnictwa w różnych 
formach pomocy środowisku 
naturalnemu. 
     

do osiągnięcia jak 
najlepszej postawy ciała 
– ulotki, informacje na 
lekcjach przyrody, 
wychowania fizycznego, 
gazetki 

- zajęcia z gimnastyki 
korekcyjno – 
kompensacyjnej, film 
video 

- układanie poprawnego 
jadłospisu – lekcje 
przyrody 

- podjęcie samodzielnych 
działań służących 
zachowaniu zdrowia 
( tj. higiena spożywania 
posiłków, higiena nauki i 
odpoczynku, sposoby 
spędzania wolnego 
czasu – wypoczynek 
czynny i bierny 

- współpraca z rodzicami 
oraz szkolną służbą 
zdrowia w zakresie 
dbałości o zdrowie 
uczniów 

- pogadanka nt. 
zagrożenia środowiska 
naturalnego 
(wychowawcy) 

- przeprowadzenie akcji  
„Sprzątamy śląskie 
drogi, lasy, łąki, pola” 

- udział w konkursie z 
okazji Dnia Ziemi 

- spotkania z 
pracownikami 
Nadleśnictwa Rybnik 

- projekcja filmów 
edukacyjnych 

- prowadzenie gazetki o 
tematyce ekologicznej 

- wycieczki przedmiotowe   
- realizacja niektórych 

treści na godzinach 
wychowawczych, 

- „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”- program 
antynikotynowy) ,  

- Akcja „szklanka mleka”, 
- dożywianie 

     

 
 
 
tablice 
 
 
 
 
 
 
wykonanie 
wzorowego 
jadłospisu, 
prawidłowy 
rozkład dnia 
 
 
 
 
 
 
 
sprawozdanie 
pielęgniarki 
szkolnej 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z 
przeprowadz. 
akcji 
Spotkania z 
rodzicami 

Opracowali: 

Gabriela Krakowczyk 
Agnieszka Chowaniec 
Bernadeta Chowaniec 
Justyna Gawrońska 
Klaudia Langer 
Małgorzata Psota 
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