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Cel wychowawczy: Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania;
integracja w środowisku szkolnym i budowanie poczucia tożsamości ze szkołą.
Obszar
Integracja,
poczucie
przynależności
do szkoły i regionu.

Zadania
Kształtowanie
umiejętności
współdziałania w
grupie rówieśniczej i
przynależności do
klasy.
Kształtowanie
umiejętności
przestrzegania
obowiązujących reguł.
Przygotowanie do
sprawiedliwego i
uczciwego oceniania
zachowania własnego i
innych ludzi.

Sposoby realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

- Zajęcia integracyjno- adaptacyjne.

psycholog

I semestr

- Zajęcia edukacyjne w klasach:
- Nasze pierwsze spotkanie.
- Co lubimy, jacy jesteśmy – czyli więcej o
sobie.
- Czy mogę ufać?
- Co mogę dać grupie?
- Sztuka dobrej komunikacji – czyli jak to
robić?
- Zasady efektywnego współdziałania
w klasie.
- Określenie celów klasowych.
- Podejmowanie wspólnych decyzji w klasie.
- Sposoby rozwiązywania konfliktów
grupowych wewnątrz klasy.

wychowawca

cały rok

- Imprezy integracyjne – wycieczki i ogniska,
wyjścia do kina i teatru, itp.

wychowawca

cały rok

- Imprezy szkolne i okolicznościowe

wychowawca,
nauczyciele

wg
harmonogramu
imprez i
uroczystości
cały rok
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Kształtowanie
tolerancyjnych postaw
wobec innych oraz
poczucia
przynależności do
społeczności szkolnej.

- Pogadanki na lekcjach wychowawczych

wychowawca

wg
harmonogramu
październik

- Patron naszej szkoły – Obchody Dnia
Patrona

wychowawcy
opiekunowie SU

- Imprezy integrujące społeczność szkolną:
kultywowanie tradycji związanych z najbliższa
okolicą i krajem,organizowanie klasowych
świąt,uroczystości,spotkań( Dzień
chłopaka,Wigilia klasowa,dzień
kobiet,Wielkanoc,Dzień dziecka,Dzień sportu,
Dzień otwarty szkoły)

wychowawca,
nauczyciele,
opiekunowie SU

cały rok

- Udział w akcjach na rzecz szkoły.

koordynatorzy
akcji

cały rok
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Kształcenie poczucia
przynależności do
regionu.

- Dziedzictwo regionalne i narodowe:
- wycieczki regionalne
- spotkania z ciekawymi ludźmi regionu
- wystawy związane z kulturą regionu
- organizowanie konkursów wiedzy
i artystycznych.

Kształcenie gotowości
do uczestnictwa w
kulturze,poszanowania
tradycji i kultury
własnego narodu.

100-lecie Odzyskania Niepodległości
- uroczysta akademia
- lekcje okolicznościowe
- zajęcia edukacyjne wg. programu
nauczania.
- udział w imprezach towarzyszących.
- gazetki i wystawy szkolne.

n-le historii i n-le
biblioteki
wychowawca

cały rok

3

Relacjekształtowanie
postaw
prospołecznych.

Budowanie
prawidłowych relacji
rówieśniczych, relacji
uczniów i nauczycieli,
nauczycieli i rodziców,
wzmacnianie postawy
współdziałania.

- Imprezy integracyjne- wycieczki i ogniska,
wyjścia do kina, teatru ,itp.

wychowawca

cały rok

- Imprezy szkolne i okolicznościowe.

wychowawca

cały rok

wychowawca
klasy
psycholog,pedag
og
wychowawcy,
psycholog,
pedagog
zespoły
koordynujące

wg
harmonogramu

psycholog,
pedagog
zaproszeni
specjaliści.

cały rok wg
potrzeb

wychowawca,

cały rok

koordynatorzy
akcji

cały rok

wychowawca

cały rok

- Spotkania dla rodziców – „I wtorek
miesiąca”.
- Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

- Ewaluacja Programu
Wychowawczo- Profilaktycznego
Szkoły
Wzmacnianie
kompetencji
wychowawczych
nauczycieli oraz
rodziców.

Rozwijanie i wspieranie
działalności
wolontariatu.

- Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne.
- Szkoleniowe Rady Pedagogiczne wg
zapotrzebowania.
- Spotkania edukacyjne dla rodziców.

- Wolontariat-wycieczka do
schroniska dla bezdomnych zwierzątpomagamy zwierzętom.
- Akcje charytatywne-zbieranie karmy
dla zwierząt ze schroniska.

Kształtowanie
umiejętności
asertywnego wyrażania
własnych potrzeb.

wg
zapotrzebowani
a
wrzesień

- Zajęcia edukacyjne dla uczniów
- Realizacja zgodnie z postawami
programowymi.
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Kultura- wartości,
normy i wzory
zachowań.

Kształtowanie relacji z
rówieśnikami,rozpozna
wanie ich potrzeb,
zgodnej współpracy z
innymi,z zachowaniem
obowiązujących norm i
reguł kultury
osobistej,a także
wymienienia się
pomysłami i
doświadczeniami,
wykorzystując
technologię cyfrową -bezpieczeństwo w
sieci.

- tworzenie regulaminów i kontraktów
klasowych.

Rozwijanie empatii i
współdziałania umiejętności
podejmowania działań
mających na celu
pomoc słabszym i
potrzebującym,
umiejętność
rozwiązywania
konfliktów.

Zajęcia z wychowawca klasy wg programu
nauczania.

Zapoznanie z normami
i zasadami
funkcjonowania w
szkole i poza nią.

- Lekcje wychowawcze, zajęcia edukacyjne
dla uczniów:
- Poznajmy swoją szkołę –
struktura i organizacja szkoły.
- Prawa i obowiązki ucznia.
- Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza
nią.
- Bezpieczna droga do szkoły.
-Procedury szkolne.
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny

cały rok

- zajęcia z wychowawcą.
- zajęcia informatyczne- bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów
dostępnych w sieci.
- spotkanie edukacyjne dla rodzicówBezpieczeństwo dziecka w sieci – blokady
rodzicielskie.

wychowawca

I semestr

nauczyciel
informatyki.
cały rok
nauczyciel
informatyki

Gry i zabawy ruchowe.
Gry i zabawy umysłowe.

wychowawca

IX-X

wychowawca,
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 Informowanie rodziców o zasadach

wychowawca

IX - X

Kształtowanie postaw
wyrażających
szacunek dla
ludzi,niezależnie od
religii,statusu
materialnego,wieku,wy
glądu,
poziomu rozwoju
intelektualnego i
fizycznego oraz
respektowanie ich
praw,podejmowanie
działań w celu
zapobiegania
dyskryminacji.

- Zajęcia edukacyjne wg programu
nauczania.
- prace plastyczne.

wychowawca

cały rok

Kształtowanie postawy
uczestnictwa w
kulturze.

- Wyjścia do teatru, kina
- Imprezy szkolne i okolicznościowe
- udział w akademiach i uroczystościach
szkolnych.
- Wyjścia do muzeów,na wystawy, udział w
konkursach i festynach.
- Spotkania z ciekawymi ludźmi.
- Wycieczki klasowe.

wychowawca,
nauczyciele

cały rok

Organizowanie pomocy
psychologicznopedagogicznej dla
uczniów ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

-

Zajęcia rozwijające zdolności
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia rozwijające kompetencje
społeczne
Terapia psychologiczna
Terapia pedagogiczna
Warsztaty
Porady i konsultacje dla uczniów rodziców,
nauczycieli.

wychowawca
specjalista
specjalista
specjalista

cały rok wg
potrzeb

specjalista
specjalista
psycholog,
pedagog
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Bezpieczeństwoprofilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych).

Kształtowanie
umiejętności
dostrzegania zjawisk
negatywnych;
przemocy i agresji.

Zajęcia edukacyjne wg programu nauczania.

pedagog
psycholog
wychowawca
specjaliści z PP-P

cały rok
(wg potrzeb)

Uświadamianie
zagrożeń wynikających
z korzystania z
nowoczesnych
technologii
informacyjnych.

- Zajęcia edukacyjne dla uczniów.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniówprofilaktyka uzależnień od TV,internetu i
telefonu komórkowego.

wychowawca
nauczyciel
informatyki

cały rok

Redukowanie
zachowań
agresywnych poprzez
uczenie sposobów
rozwiązywania
problemów.

Zajęcia edukacyjne wg programu nauczania.

wychowawca
specjaliści z PP-P

cały rok

Zapoznanie z
podstawowymi
zasadami
bezpieczeństwa w
różnych sytuacjach
życiowych.

Zajęcia edukacyjne wg programu nauczania
- Jak dbać o bezpieczeństwo w szkole,w
domu, na podwórku,w trakcie zabawy.

wychowawca

Kształtowanie
właściwego
zachowania w
sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia oraz w
sytuacjach
nadzwyczajnych.

Zajęcia edukacyjne- zachowanie w
niebezpieczeństwie- zapoznanie uczniów z
telefonami alarmowymi i zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

wychowawca

I semestr

I semestr
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Przygotowanie do
bezpiecznego
poruszania się po
drogach.

- Zajęcia edukacyjne – Moja droga do szkoły.
- Zajęcia edukacyjne – Bezpieczny
pierwszoklasista.
- Zajęcia edukacyjne- Bezpieczeństwo w
czasie wolnym i na wakacjach.

Zdrowie- edukacja
zdrowotna

Kształcenie
umiejętności zdrowego
stylu życia.

- Zajęcia edukacyjne dotyczące:
Zasad zdrowego odżywiania się, higieny
osobistej i aktywności fizycznej.
Podstawowe zasady dbałości o zdrowie
własne i innych.
- Realizacja programów profilaktycznych:
„Szklanka mleka”
„Owoce w szkole”
„Nie pal przy mnie proszę”
„Jak być bezpiecznym w internecie”
„Jak dbamy o czyste powietrze wokół nas”

wychowawca
pedagog szkolny
we współpracy z
WORD.
wychowawca

I semestr
X-XI

wychowawca

Cały rok

wychowawca

cały rok

wychowawca

cały rok

V-VI.

-Uczestnictwo w zawodach sportowych.
- Prace plastyczne.
- Gazetki ścienne.
- Pogadanki.
- Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Kształtowanie
hierarchii systemu
wartości, w którym
zdrowie należy do
jednych z
najważniejszych
wartości w życiu.

- Realizacja zgodnie z podstawami
programowymi.
- Prace plastyczne-prezentacja.
-plakaty,tablice ścienne.
- Zajęcia wychowawcze
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Organizowanie i
wspieranie działań
służących promocji
zdrowego stylu życia.

- Organizacja żywienia w szkole
zapewniająca ciepły zgodny z normami
posiłek.
- Automaty ze zdrową żywnością.
- Automat z wodą pitną.

dyrektor szkoły

cały rok

Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za
swoje zdrowiezagospodarowanie
czasu wolnego po
przez aktywność
fizyczną.

- Organizowanie zajęć sportowych i
rekreacyjnych

wychowawca

cały rok

Poszerzenie wiedzy
rodziców, nauczycieli,
wychowawców na
temat prawidłowości
rozwoju i zaburzeń
zdrowia fizycznego i
psychicznego dzieci i
młodzieży.

- Udostępnianie materiałów edukacyjnych
w zakresie w/ wym tematyki, książek,
opracowań, itp.

nauczyciel
biblioteki

cały rok

- Udostępnianie materiałów poprzez stronę
internetową szkoły

dyrekcja szkoły

cały rok

- Poradnictwo psychologiczne

psycholog.

cały rok

Współpraca z
rodzicami w celu
budowania postawy
prozdrowotnej i
zdrowego stylu życia

- Udział w imprezach szkolnych, akcjach

dyrekcja szkoły
nauczyciele
pedagog.
Koordynatorzy
imprez, akcji

cały rok
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9.Ekologia

Propagowanie postawy
proekologicznej.
Kształtowanie postawy
dbania o przyrodę i
odróżnienie zachowań
ekologicznych od tych
szkodzących
środowisku.
Rozwijanie
umiejętności
podejmowania działań
na rzecz ochrany
przyrody w swoim
środowisku.

Zajęcia edukacyjne poświęcone
tematyce ekologicznej.
Uczestnictwo w konkursach
związanych z tematyką ekologiczną.
- Działania ekologiczne:
- ”Sprzątanie świata”,
- zbieranie zużytych baterii.
- segregacja śmieci w szkole
- wycieczka do lasu.
- zbieranie nakrętek.
prace
plastycznerysunki,plakaty,gazetki ścienne.

Uświadomienie wpływu
przyrody na życie
ludzi,zwierząt i roślin.

10. Orientacja
zawodowa.

Rozwijanie
umiejętności
poznawania samego
siebie a także świata
zawodów i rynku pracy.

- Zajęcia :
- „ Poznajemy samego siebie”
- „Zawody moich rodziców”
- „Kim chcę zostać”
- „Co to jest praca”

Wychowawca

Cały rok

Doradca
zawodowy

- Prace plastyczne-rysunki,plakaty.
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