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REALIZACJA TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 15 IM. JANA PAWŁA II 

Szczegółowe 

treści 

Sposoby i formy 

realizacji 

Klasy I-III 

Szczegółowe 

treści 

Sposoby i formy 

realizacji 

Kl. IV -VI 

I. UCZEŃ JAKO CZŁONEK ZESPOŁU KLASOWEGO 

 

Poznajemy się 

bliżej 

Poznawanie kolegów w 

grupie ( ich imion, 

zwyczajów, ulubionych 

zabaw) 

Poznawanie nowych 

uczniów. 

Prezentowanie się 

uczniów: 

- imię i nazwisko, 

zainteresowania,  

ulubione hobby 

- improwizacja, 

- kalambury  

 

Przedstawiamy 

się. 

Koleżanki  

i koledzy z klasy. 

Poznawanie uczniów 

danej klasy oraz ich 

integracja. 

Warsztaty integrujące, 

wycieczki, wyjścia, 

imprezy klasowe. 

Prezentowanie się 

uczniów: 

- umiejętne stosowanie 

wyrazów określających 

osobowość człowieka 

jako ćwiczenia 

wprowadzające do 

charakterystyki, 

- próba opisu wybranego 

kolegi lub koleżanki, 

określenie cech 

osobowości. 

Koledzy ze 

szkolnej ławy 

Poznawanie 

podstawowych zasad i 

reguł obowiązujących w 

relacjach  

międzyludzkich. 

Prezentowanie efektów 

działań twórczych na 

forum klasy: prace. 

 

Koledzy ze 

szkolnej ławy 

Poznawanie 

podstawowych zasad  

i reguł obowiązujących  

w relacjach  

międzyludzkich. 

Prezentowanie efektów 

działań twórczych na 

forum klasy: prace. 

Wspieranie inicjatyw 

uczniów ( gazetki, 

działalność 

charytatywna). 

Koleżeństwo i przyjaźń; 

uczenie się okazywania 

uczuć w grupie 

rówieśniczej. 

Mój ulubiony kolega lub 

koleżanka  (opis postaci- 

umiejętne stosowanie 

opisu jako formy 

stylistycznej 

przedstawiającej sylwetkę 

wybranej postaci). 

 



Kontrakt 

klasowy 

Tworzenie kontraktu 

klasowego  

i respektowanie go. 

Wspólne planowanie 

pracy w danym roku 

szkolnym. 

Kontrakt  

klasowy 

Tworzenie kontraktu 

klasowego i 

respektowanie go. 

Wspólne planowanie 

pracy w danym roku 

szkolnym. 

Wybory 

samorządu 

klasowego 

Poznawanie znaczenia 

działań samorządu  

w funkcjonowaniu 

zespołu klasowego. 

Samodzielne 

podejmowanie 

inicjatywy  

i odpowiedzialne 

rozwiązywanie 

problemów klasowych  

i szkolnych. 

Prowadzenie rozmów na 

temat istoty samorządu 

klasowego oraz jego 

obowiązków 

Tworzenie  

i integracja 

zespołu 

klasowego 

Formułowanie zadań do 

realizacji  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

Ustalanie harmonogramu 

imprez i uroczystości 

klasowych  i szkolnych 

oraz form przygotowania 

niespodzianek. 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej w nauce. 

Tworzenie  

i integracja 

zespołu 

klasowego 

Formułowanie zadań do 

realizacji  

w poszczególnych 

zespołach klasowych. 

Ustalanie harmonogramu 

imprez i uroczystości 

klasowych  i szkolnych 

oraz form przygotowania 

niespodzianek. 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej w nauce. 

Zachowanie 

pozytywnego 

stosunku do 

kolegów  

i dorosłych. 

Moje prawa i obowiązki- 

poznawanie regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

Wyrabianie u uczniów 

odpowiedzialności za losy 

własne i grupy. 

Kształtowanie 

umiejętności 

dokonywania krytycznej 

oceny postępowania 

swojego oraz innych; 

udzielanie pochwał. 

Pogłębianie poczucia 

więzi między członkami 

zespołu klasowego. 

Podsumowywanie pracy  

i ocenianie stopnia 

wywiązywania się  

z powierzonych funkcji. 

Funkcjonowanie 

ucznia w grupie 

Przyjęcie systemu 

wartości opartego na 

zasadzie dobra drugiego 

człowieka jako podstawy 

znalezienia własnego 

miejsca w rodzinie, 

klasie i społeczeństwie.  

Uczenie się 

współodpowiedzialności 

za efekty swojej pracy. 

Funkcjonowanie 

ucznia w grupie 

Przyjęcie systemu 

wartości opartego na 

zasadzie dobra drugiego 

człowieka jako podstawy 

znalezienia własnego 

miejsca w rodzinie, klasie 

i społeczeństwie. 

Wyrabianie 

odpowiedzialności za 

wykonywanie 



Przestrzeganie zasad 

obowiązujących w 

grupie zadaniowej. 

Rozwijanie umiejętności 

współdziałania i pracy  

w grupie dla osiągania 

wspólnych celów. 

Wzmacnianie więzi 

ucznia z klasą jako 

podstawową grupą,  

w której funkcjonuje. 

Zdobywanie 

umiejętności dobrego 

komunikowania się oraz 

współpracy z innymi.  

powierzonych 

obowiązków. 

Poznawanie zasad i reguł 

obowiązujących w 

relacjach międzyludzkich. 

Rozwijanie umiejętności 

współdziałania i pracy  

w grupie dla osiągania 

wspólnych celów. 

Kształtowanie 

umiejętności dostrzegania 

przyczyn oraz właściwego 

rozwiazywania 

konfliktów. 

Organizowanie debat 

uczniowskich na forum 

klasy na temat zasad  

i reguł obowiązujących  

w relacjach: uczeń- uczeń, 

uczeń- nauczyciel, uczeń- 

dorosły.  

II. UCZEŃ JAKO WSPÓŁGOSPODARZ SZKOŁY 

 

W szkole Poznawanie miejsc 

użyteczności publicznej. 

Poznawanie i 

zapamiętanie 

podstawowych danych 

szkoły: nazwy, adresu, 

sztandaru, hymnu, 

patrona. 

Rozumienie znaczenia 

sztandaru i hymnu 

szkoły. 

Podejmowanie 

wspólnych decyzji  

w sprawie 

funkcjonowania szkoły: 

- planowanie imprez 

klasowych i szkolnych, 

- przestrzeganie statutu 

szkoły,  

a w szczególności praw  

i obowiązków ucznia, 

- korzystanie z prawa 

wolności (wyrażanie 

swoich opinii i poglądów  

oraz samorządowego 

współdziałania w grupie 

zadaniowej. 

Szkoła wspólnym 

dobrem 

Respektowanie norm  

i zasad regulujących życie 

szkoły. 

Podejmowanie wspólnych 

decyzji w sprawie 

funkcjonowania szkoły: 

- planowanie imprez 

klasowych i szkolnych, 

- przestrzeganie statutu 

szkoły, a w szczególności 

praw i obowiązków 

ucznia, 

- korzystanie z prawa 

wolności (wyrażanie 

swoich opinii i poglądów) 

oraz samorządowego 

współdziałania w grupie 

zadaniowej. 

- organizowanie 

wspólnych dyskusji, 

debat, sondaży 



Otoczenie szkoły Zwiedzanie szkoły i jej 

okolic – wycieczka. 

Nazywanie zalet i wad 

szkoły 

„Szkoła moich marzeń” 

– prace plastyczne. 

Szkoła, jakiej 

nigdzie nie ma 

Dyskusje , ankiety na 

tematy: 

„Dobrze i źle o szkole”, 

Jaka powinna być 

szkoła?” 

„Szkoła moich marzeń” – 

prace plastyczne, 

swobodny tekst 

Pomieszczenia 

szkolne 

Poznawanie 

pomieszczeń szkolnych  

i ich przeznaczenia oraz 

terenu wokół szkoły. 

Poznawanie 

regulaminów   

z korzystania z sali 

gimnastycznej, pracowni 

komputerowej, placu 

zabaw, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 

Pomieszczenia 

szkolne 

Przestrzeganie 

regulaminów bhp 

obowiązujących  

w pomieszczeniach 

dydaktycznych, na holach 

szkolnych, w toaletach  

i na boisku podczas 

imprez organizowanych  

w szkole i poza jej 

terenem. 

Wykazywanie troski  

o poszanowanie 

pomieszczeń i sprzętu 

znajdującego się  

w klasopracowniach. 

Pracownicy 

szkoły 

Poznawanie 

pracowników szkoły 

oraz pełnionych przez 

nich funkcji. 

Omawianie czynności 

wykonywanych przez 

pracowników obsługi 

Pracownicy 

szkoły 

Okazywanie szacunku 

wszystkim pracownikom 

szkoły.. 

Wypełnianie poleceń 

nauczycieli i 

pracowników szkoły. 

Troska o estetykę 

Sali lekcyjnej 

Urządzanie  

i dekorowanie sali  

i systematyczna opieka 

nad kwiatami. 

Porządkowanie sali  

i swojego miejsca pracy 

– rozwijanie wrażliwości 

na estetykę miejsca 

pracy. 

Odczuwanie satysfakcji 

z pracy na rzecz klasy  

i szkoły. 

Kształtowanie postawy 

współgospodarza klasy  

i szkoły.  

Wdrażanie do stałej 

troski o mienie 

społeczne 

 Wypełnianie obowiązków 

dyżurnych dotyczących 

estetyki sal lekcyjnych po 

skończonych zajęciach. 

Kształtowanie postawy 

współgospodarza klasy  

i szkoły.  

Wspólne urządzanie sali; 

wyznaczanie kącików 

zainteresowań  

i planowanie sposobu ich 

tworzenia. 

Wykonywanie aktualnych 

gazetek i dekoracji  

w salach lekcyjnych oraz 

na korytarzach. 

Wdrażanie do stałej troski 

o mienie społeczne 

 

 



 

Eksponowanie 

prac dzieci 

Organizowanie 

wystawek prac dzieci  

w klasie oraz na tablicy 

promującej działania 

szkoły, twórczość 

literacka, plastyczna, 

zeszyty, karty pracy 

Eksponowanie 

wytworów 

uczniów 

Eksponowanie na tablicy 

promującej działania 

szkoły wytworów 

twórczości polonistycznej 

i plastycznej, osiągnięć  

w sporcie oraz 

konkursach: 

aktualizowanie 

informacji. 

Gospodarowanie 

majątkiem 

klasowym 

Gromadzenie materiałów 

do techniki i plastyki 

(skrzynia skarbów) 

Troska o pomoce 

dydaktyczne i 

sprzęt 

Naprawianie 

wyrządzonych przez 

siebie szkód (w miarę 

możliwości). 

Porządkowanie pomocy 

dydaktycznych oraz ich 

prawidłowe 

przechowywanie. 

Opieka nad 

roślinami i 

zwierzętami. 

Założenie zielonego 

kącika w Sali lekcyjnej. 

Hodowanie roślin 

doniczkowych  

i ogrodowych. 

Wyznaczanie opiekunów 

zieleni klasowej. 

Dokarmianie ptaków  

w okresie zimy. 

Opieka nad 

roślinami  

i zwierzętami. 

Hodowanie roślin 

doniczkowych  

i ogrodowych. 

Wyznaczanie opiekunów 

zieleni klasowej. 

Dokarmianie ptaków  

w okresie zimy. 

Dyżury Ustalanie czynności 

klasowego dyżurnego. 

Wyznaczanie dyżurnych. 

Dyżury Organizowanie dyżurów 

klasowych.  

Wyznaczanie dyżurnych. 

Hymn i sztandar 

szkoły 

Poznawanie historii 

szkoły i kultywowanie 

jej tradycji. 

Wykonywanie gazetek 

tematycznych. 

Uczenie się słów  

i melodii hymnu szkoły. 

Poznawanie ceremoniału 

związanego  

ze sztandarem. 

Organizowanie 

uroczystości i imprez 

kultywujących tradycje 

szkoły.  

Hymn i sztandar 

szkoły 

Zachowywanie właściwej 

postawy podczas 

śpiewania hymnu szkoły 

oraz wprowadzania  

i wyprowadzania 

sztandaru. 

Aktywne uczestniczenie 

w uroczystościach 

związanych z obchodami 

Dnia patrona szkoły.  

Organizowanie 

uroczystości i imprez 

kultywujących tradycje 

szkoły. 

Patron szkoły Wzbogacanie wiedzy o 

patronie szkoły. 

Organizowanie kącików 

patrona  w salach 

lekcyjnych. 

Wykazywanie troski  

Co wiemy  

o patronie naszej 

szkoły? 

Pogłębianie wiedzy  

o patronie (lekcje języka 

polskiego, historii, religii, 

plastyki, techniki, 

wycieczki). 

Stawianie patrona za wzór 



o tablicę pamiątkową. 

Organizowanie 

konkursów o patronie 

szkoły. 

Organizowanie Święta 

Patrona Szkoły.  

Udział w pielgrzymkach 

Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II 

Polaka i patrioty. 

Wykazywanie troski  

o tablicę pamiątkową. 

Poznawanie dokumentów 

znajdujących się w szkole.  

Organizowanie 

konkursów o patronie 

szkoły. 

Organizowanie Święta 

Patrona Szkoły.  

Udział w pielgrzymkach 

Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II 

Promocja szkoły Branie udziału  

w imprezach szkolnych: 

olimpiadach, 

konkursach; 

uczestniczenie pocztu 

sztandarowego  

w uroczystościach 

pozaszkolnych; 

wycieczki klasowe, 

zielona szkoła ; Dzień 

Otwarty szkoły; 

prowadzenie szkoły 

internetowej szkoły; 

prowadzenie  

i aktualizacja strony 

internetowej biblioteki; 

 biuletyn dla klas I; 

Współpraca z Domem 

Pomocy Społecznej 

„Przystań”. 

Promocja szkoły Wzbogacanie  

i aktualizowanie witryny 

internetowej. Branie 

udziału w imprezach 

szkolnych: olimpiadach, 

konkursach; 

uczestniczenie pocztu 

sztandarowego  

w uroczystościach 

pozaszkolnych; wycieczki 

klasowe, zielona szkoła; 

Dzień Otwarty szkoły; 

prowadzenie szkoły 

internetowej szkoły; 

biuletyn dla klas I; 

Współpraca z Domem 

Pomocy Społecznej 

„Przystań”. 

III. UCZEŃ JAKO UCZESTNIK IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

 

Udział  

w imprezach 

szkolnych, 

klasowych, 

środowiskowych 

Zacieśnianie kontaktów 

między klasami  

w trakcie organizowania 

spotkań integracyjnych. 

Organizowanie imprez 

kulturalno-

rozrywkowych, 

sportowych, 

turystycznych  

z udziałem 

wychowawców i 

rodziców.  

Kultywowanie tradycji 

szkolnych. 

 

Udział  

w imprezach 

szkolnych, 

klasowych, 

środowiskowych 

Zacieśnianie kontaktów 

między klasami w trakcie 

organizowania spotkań 

integracyjnych. 

Organizowanie imprez 

kulturalno-rozrywkowych, 

sportowych, 

turystycznych: pomoc 

rodziców w ich 

organizowaniu. 

Kultywowanie tradycji 

szkolnych. 



Uroczyste 

rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Udział w akademii. 

Zapoznawanie się  

z dziećmi i ich 

rodzicami. 

Zwiedzanie szkoły  

i najbliższego otoczenia. 

Udział we mszy świętej. 

Uroczyste 

rozpoczęcie roku 

szkolnego 

Przygotowanie i udział  

w akademii.  

Udział we mszy świętej. 

Pasowanie na 

ucznia 

Pasowanie na ucznia 

klasy I. 

Wykonywanie gazetki 

tematycznej i dekoracji. 

Przygotowanie 

niespodzianek. 

Powitanie i 

pożegnanie 

uczniów.  

Witanie klasy IV w grupie 

drugiego etapu 

edukacyjnego. 

Organizowanie uroczystej 

akademii z okazji 

pożegnania absolwentów 

szkoły. 

Dzień Chłopaka Przygotowanie 

niespodzianek dla 

chłopców.  

Dzień Chłopaka Przygotowanie 

niespodzianek dla 

chłopców. 

 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

Branie udziału  

w przygotowaniu 

uroczystej akademii  

z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

Wykonywanie 

tematycznej gazetki  

i dekoracji. 

Udział w akademii. 

Składanie życzeń 

nauczycielom. 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

Obchody związane ze 

świętem Komisji Edukacji 

Narodowej. – zrozumienie 

znaczenia nauki i oświaty 

w życiu człowieka. 

Przygotowanie i udział  

w akademii. 

Składanie życzeń 

nauczycielom. 

Wszystkich 

Świętych i 

Zaduszki 

Rozmowa dotycząca 

święta, prace plastyczne. 

Umiejętność 

przeżywania święta, 

zapalanie zniczy 

Zmarłym 

Wszystkich 

Świętych  

i Zaduszki: 

Ojczyzna to 

ziemia i groby 

Poznawanie miejsc 

pomięci narodowej  

w mojej miejscowości  

i regionie. 

Poznawanie symboliki 

zniczy, chryzantem, 

wieńców. 

Wykazywanie troski  

o tablicę pamiątkową 

patrona szkoły. 

 

Rocznica 

odzyskania 

niepodległości 

Branie udziału  

w uroczystej akademii. 

Wykonywanie 

tematycznej gazetki. 

Wyszukiwanie 

informacji w Internecie. 

Wykonywanie albumu 

tematycznego. 

Rocznica 

odzyskania 

niepodległości 

Opisywanie symboli  

i instytucji, które maja 

istotne znaczenie dla 

funkcjonowania narodu 

polskiego, m.in. hymnu, 

godła. 

Słuchanie pieśni 

patriotycznych. 

Przygotowanie montażu 

artystyczno muzycznego   



i branie udziału  

w uroczystej akademii. 

Wykonywanie 

tematycznej gazetki. 

 

Przegląd 

Miniatur 

Teatralnych 

Występy teatralne grup 

świetlicowych. 

  

Andrzejki Przygotowanie zabaw, 

wróżb, lania wosku  

i branie w nich udziału. 

 

Andrzejki Edukacja czytelniczo – 

medialna: 

- wyszukiwanie wróżb 

andrzejkowych w różnych 

źródłach  (książkach, 

czasopismach, Internecie) 

- tworzenie mapy 

mentalnej o tematyce 

andrzejkowej 

Mikołajki Przygotowanie wystroju 

klasy. 

Wykonywanie gazetki 

tematycznej. 

Uczenie się wierszy  

i piosenek. 

Przygotowanie 

prezentów 

niespodzianek. 

Spotkanie z mikołajem. 

Przygotowanie słodkiego 

poczęstunku. 

Mikołajki Przygotowanie wystroju 

klasy. 

Wykonywanie gazetki 

tematycznej. 

Przygotowanie prezentów 

niespodzianek. 

Przygotowanie 

upominków dla kolegów  

i koleżanek (wzajemne 

obdarowywanie się 

symbolicznymi 

upominkami) 

Uroczystości o 

charakterze 

wychowawczym 

i kulturowym 

Rozmawianie  

o tradycjach związanych 

z obchodami Bożego 

Narodzenia w domu 

rodzinnym.  

Organizowanie 

uroczystości wigilii 

klasowych z okazji świąt 

Bożego Narodzenia.  

Układanie życzeń 

świątecznych.  

Uroczystości  

o charakterze 

wychowawczym 

i kulturowym 

Poznawanie obyczajów 

związanych ze świętami 

religijnymi. 

Poznawanie świątecznych 

zwyczajów moich 

przodków. 

 Układanie życzeń 

świątecznych. 

Rozmawianie o tradycjach 

związanych z obchodami 

Bożego Narodzenia  

w domu rodzinnym.  

Organizowanie 

uroczystości wigilii 

klasowych z okazji świąt 

Bożego Narodzenia.  

Układanie życzeń 

świątecznych. 

W świątecznym 

nastroju 

Propagowanie  

i kultywowanie tradycji 

świątecznych w rodzinie. 

 Propagowanie  

i kultywowanie tradycji 

świątecznych w rodzinie. 



Słuchanie i śpiewanie 

kolęd.  

Organizowanie wstawy 

prac plastycznych  

o tematyce świątecznej           

(szopki, stroiki, kartki 

świąteczne). 

Jasełka, dzielenie się 

opłatkiem, składanie 

życzeń świątecznych  

i noworocznych.  

Słuchanie i śpiewanie 

kolęd.  

Organizowanie wstawy 

prac plastycznych  

o tematyce świątecznej           

(szopki, stroiki, kartki 

świąteczne). 

Jasełka, dzielenie się 

opłatkiem, składanie 

życzeń świątecznych  

i noworocznych. 

Składanie wizyty w domu 

opieki społecznej. 

Przygotowywanie 

Wieczoru Kolędowego. 

Organizowanie kiermaszu 

kartek świątecznych  

Zabawa 

karnawałowa 

Organizowanie zabawy 

karnawałowej 

(zacieśnianie więzi 

klasowych). 

Przygotowanie strojów 

karnawałowych. 

Wykonywanie dekoracji. 

Przygotowanie słodkiego 

poczęstunku. 

Zabawa 

karnawałowa 

Organizowanie zabawy 

karnawałowej 

(zacieśnianie więzi 

klasowych). 

Wykonywanie dekoracji. 

Przygotowanie słodkiego 

poczęstunku. 

Walentynki Uruchomienie poczty 

walentynkowej (liściki 

do najbardziej lubianej 

koleżanki lub kolegi) 

Walentynki Uruchomienie poczty 

walentynkowej (liściki do 

najbardziej lubianej 

koleżanki lub kolegi) 

Gala Talentów Prezentacja osiągnięć: 

-plastycznych,  

- muzycznych, 

-literackich,  

-sportowych,  

-tanecznych przez 

uczniów, rodziców  

i zaproszonych gości.   

Gala Talentów Prezentacja osiągnięć: 

-plastycznych,  

- muzycznych, 

-literackich,  

-sportowych,  

-tanecznych przez 

uczniów, rodziców  

i zaproszonych gości.   

Powitanie 

wiosny 

Poszukiwanie 

zwiastunów wiosny pod 

hasłem „Pożegnanie 

zimy- powitanie 

wiosny”. 

Uczenie się wierszy  

i piosenek. 

Przygotowanie 

rekwizytów na powitanie 

wiosny. 

Organizowanie 

konkursów na 

Wiosna, ach ta 

wiosna 

Poznawanie utworów 

literackich. 

Konkurs plastyczny. 

Konkurs na wiosenny 

wystrój sali. 



najbardziej oryginalną 

marzannę. Topienie 

marzanny. 

Konkurs poetycki, 

plastyczny. 

Konkurs na wiosenny 

wystrój sali. 

Światowy Dzień 

Ziemi  

Branie udziału  

w obchodach 

Światowego Dnia Ziemi. 

Uczestniczenie w 

żywych lekcjach 

przyrody. 

Wykonywanie gazetek  

o tematyce ekologicznej.  

Prace plastyczne. 

Dbanie o rośliny 

doniczkowe w salach 

lekcyjnych. 

Zachęcanie do 

podejmowania 

społecznie użytecznych 

działań na rzecz szkoły, 

kolegów, rodziny oraz 

najbliższego środowiska.  

Światowy Dzień 

Ziemi  

Pogadanki, dyskusje 

wokół zagadnień: 

„Dlaczego należy dbać  

o naturalne środowisko?”, 

„Czy jestem człowiekiem 

ekologicznym?” 

Wykonywanie gazetek  

o tematyce ekologicznej.  

Prace plastyczne. 

Dbanie o rośliny 

doniczkowe w salach 

lekcyjnych. 

Troszczenie się o zieleńce 

i rabaty wokół szkoły. 

Branie aktywnego udziału 

w akcji „Sprzątanie 

świata” oraz w pracach 

społecznie użytecznych na 

rzecz środowiska.   

 

Święta 

Wielkanocne 

Pogłębianie wiedzy  

o zwyczajach 

świątecznych (pisanki, 

kartki wielkanocne, 

baranek, koszyczek 

wielkanocny). 

Organizowanie 

kiermaszu kartek 

świątecznych.  

Wielkanoc  

w poezji  

i zwyczajach 

świątecznych 

Pogłębianie wiedzy  

o zwyczajach 

świątecznych (pisanki, 

kartki wielkanocne, 

baranek, koszyczek 

wielkanocny), 

odnajdywanie ich 

wartości. Wielkanoc  

w poezji i muzyce 

Projektowanie kartek 

świątecznych.  

Rocznica 

uchwalenia 

Konstytucji  

3 Maja 

Zbieranie informacji na 

temat święta 

narodowego. 

Wykonywanie 

tematycznej gazetki. 

Przygotowanie 

do godnego życia 

w wolnym kraju  

i świecie.  

Poznawanie symboli  

i instytucji, które maja 

istotne znaczenie dla 

funkcjonowania narodu 

oraz państwa polskiego. 

Analizowanie utworów 

literackich ukazujących 

patriotyzm polaków oraz 

poszanowanie dla symboli 

narodowych (flagi, godła, 

hymnu państwowego). 

 



Książka 

najlepszym 

przyjacielem 

Propagowanie 

czytelnictwa. 

Wyszukiwanie 

materiałów na określone 

tematy w zbiorach 

biblioteki szkolnej. 

Posługiwanie się 

różnymi źródłami 

informacji. 

Konkursy czytelnicze. 

Zajęcia czytelnicze – 

malowanki. 

 Imprezy czytelnicze 

Promowanie akcji: Cała 

polska czyta dzieciom. 

Pasowanie na czytelnika 

uczniów kl. I. 

Czytanie bajek przez 

babcie i dziadków. 

Dzień Babci i dziadka  

w bibliotece. 

Międzynarodowe Święto 

Bibliotek szkolnych.  

Wyjścia do różnych 

typów bibliotek w 

Katowicach na imprezy 

lub warsztaty dla dzieci.  

Prowadzenie Klubu 

Pozytywnie 

Zakręconych.  

Książka 

najlepszym 

przyjacielem 

Propagowanie 

czytelnictwa. 

Wyszukiwanie materiałów 

na określone tematy  

w zbiorach biblioteki 

szkolnej. 

Posługiwanie się różnymi 

źródłami informacji. 

Konkursy czytelnicze. 

 Imprezy czytelnicze 

Promowanie akcji: Cała 

polska czyta dzieciom. 

Czytanie bajek przez 

babcie i dziadków. 

Dzień Babci i Dziadka  

w bibliotece. 

Międzynarodowe Święto 

Bibliotek Szkolnych.  

Wyjścia do różnych 

typów bibliotek w 

Katowicach na imprezy 

lub warsztaty dla dzieci.  

Prowadzenie Klubu 

Pozytywnie Zakręconych. 

Twórcze 

uczestniczenie  

w życiu 

kulturalnym 

Organizowanie wyjść do 

kina, muzeów, teatrów  

i innych ośrodków 

kultury. 

Wyświetlanie filmów 

edukacyjnych stosownie 

do potrzeb. 

Udział w koncertach, 

audycjach radiowych.  

  Organizowanie wyjść do 

kina, muzeów, teatrów  

i innych ośrodków 

kultury. 

Wyświetlanie filmów 

edukacyjnych stosownie 

do potrzeb. 

Udział w koncertach, 

audycjach radiowych.  

Dzień Matki  

i Dzień Ojca 

Wykonywanie gazetki 

tematycznej. 

Przygotowanie 

dekoracji, laurek. 

Przygotowanie 

uroczystej akademii. 

(świetlica) 

Dzień Matki  

i Dzień Ojca 

Wykonywanie gazetki 

tematycznej. 

Przygotowanie dekoracji, 

laurek 

Międzynarodowy 

Dzień Dziecka 

Wyjście do kina. 

Słodki poczęstunek 

Międzynarodowy 

Dzień Dziecka 

Wyjście do kina. 

Słodki poczęstunek 

Dzień Sportu 

szkolnego: ruch, 

Aktywne uczestniczenie 

w miedzy klasowych 

Dzień Sportu 

(propagowanie 

Organizowanie 

konkursów o charakterze 



zdrowie, 

bezpieczeństwo  

i wychowanie  

rozgrywkach 

sportowych. 

Wyłanianie najlepszych 

sportowców. 

Eksponowanie osiągnięć 

sportowych podczas 

apeli i na stronie 

internetowej. 

sportu oraz 

innych imprez  

o charakterze 

rekreacyjno-

sportowym) 

rekreacyjno-sportowych 

oraz rozgrywek 

sportowych. 

Wyłanianie najlepszych 

sportowców. 

Eksponowanie osiągnięć 

sportowych podczas apeli 

i na stronie internetowej. 

Rozwijanie i 

pielęgnowanie 

koleżeństwa i przyjaźni. 

Uroczysta 

akademia  

z okazji 

zakończenia roku 

szkolnego 

Przygotowanie i udział 

w uroczystej akademii  

z okazji zakończenia 

roku szkolnego. 

Zapoznawanie  

z zasadami bezpiecznego 

spędzania wakacji.  

Uroczysta 

akademia  

z okazji 

zakończenia roku 

szkolnego 

Przygotowanie i udział  

w uroczystej akademii  

z okazji zakończenia roku 

szkolnego. 

Zapoznawanie z zasadami 

bezpiecznego spędzania 

wakacji.  

IV. A. UCZEŃ I JEGO ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY 

 

Emocje i uczucia Rozumienie roli, jaką  

w życiu człowieka 

odgrywają uczucia  

i emocje. 

Określenie własnych 

upodobań: „ lubię, nie 

lubię”. 

Akceptowanie upodobań 

innych. 

Określanie 

samopoczucia: „kiedy 

czuję się dobrze”, „co 

mnie smuci, co mnie 

cieszy”; „co mnie złości, 

a co bawi?” 

Nazywanie swoich 

stanów emocjonalnych 

(strachu, gniewu, złości, 

smutku). 

Wyrażanie swoich 

emocji i uczuć w czasie 

zabawy, zajęć, rozmów, 

Nazywanie sytuacji, 

wskazywanie czynników 

wywołujących określone 

stany, np. jestem zły, 

gdy...” 

Wyrażanie emocji  

i uczuć w sposób 

werbalny i pozawerbalny 

Lubię czy nie 

lubię siebie za”. 

Dyskusja. 

Asertywność 

Radzenie sobie  

w sytuacjach trudnych  

i umiejętność szukania 

pomocy.  

Przyjmowanie informacji 

zwrotnych na swój temat. 

Poznawanie i rozumienie 

swojej psychiki, swoich 

reakcji, zachowań oraz 

postaw. 

Kształtowanie potrzeby 

poszanowania własnej 

wartości oraz tolerancji  

i akceptacji dla innych. 

Rozwijanie umiejętności 

mówienia o sobie, 

określania cech swojej 

osobowości i dzielenia się 

sobą z innymi     (ja- 

uczeń, moje mocne 

strony, hobby, marzenia. 

Doskonalenie 

umiejętności panowania 

nad negatywnymi 

emocjami. 

Prezentowanie różnych 

wzorców osobowych  

i celów życiowych. 

Kształtowanie 

umiejętności słuchania: 



w formie akceptowanej 

społecznie. 

Odczytywanie min. 

Odgrywanie scenek 

dramowych. 

Interpretowanie 

przysłów i powiedzeń.  

Ukazywanie uczuć i 

emocji w twórczości 

plastycznej, muzycznej, 

literackiej. 

Kontrolowanie swoich 

zachowań w trudnych 

sytuacjach.  

Zwracanie się o pomoc 

do osoby dorosłej, 

obdarzanie jej 

zaufaniem. 

Wczuwanie się w stany 

emocjonalne innych 

ludzi.  

Uczestniczenie  

w zabawach  

i działaniach dających 

możliwości 

obserwowania siebie na 

tle innych oraz 

poznawania własnych 

możliwości, mocnych  

i słabych stron. 

Dokonywanie oceny 

swojego zachowania  

i postępowania.  

 

elementy dramy. 

Poznawanie cech 

określających charakter  

i temperament człowieka. 

Określanie 

przeciwstawnych cech 

charakteru postaci 

literackiej: dobry-zły. 

Budowanie obrazu 

własnego „ja”. 

Rozumienie własnej 

odrębności i 

indywidualności. 

Prezentowanie swojej 

osoby przez podawanie 

jak największej ilości cech 

wyglądu i charakteru. 

Uczestniczenie  

w zabawach i działaniach 

dających możliwości 

obserwowania siebie na 

tle innych oraz 

poznawania własnych 

możliwości, mocnych  

i słabych stron. 

Dokonywanie oceny 

swojego zachowania  

i postępowania.  

 

Dobro i zło Rozróżnianie dobra i zła. 

Prowadzenie rozmów na 

podstawie własnych 

doświadczeń. 

Omawianie 

postępowania bohaterów 

literackich (ocena 

moralna). 

Dostrzeganie 

konsekwencji 

niewłaściwego 

zachowania: kara  

i nagroda. 

Podawanie wzorów 

dobrego zachowania 

(postępowania) 

Wartości 

moralne. 

 

Słuchanie utworów 

literackich, które 

zawierają dylemat 

moralny(np. sprawić 

przyjemność sobie czy 

innym. 

Nabywanie umiejętności 

poświęcania własnych 

korzyści dla dobra  

innych. 

Ocenianie postępowania 

swojego i kolegów  

w konkretnych sytuacjach 

codziennego życia.  

Zdawanie sobie sprawy, 

że każdy sam ponosi 



konsekwencje swoich 

zachowań.  

Formułowanie 

podstawowych 

powinności moralnych 

(np. nie czyń drugiemu 

tego, co tonie niemiłe) 

Poszanowanie wolności 

innych; szanowanie 

cudzego zdania.   

Prawda  

i kłamstwo 

Rozróżnianie prawdy  

i kłamstwa. 

Przekazywanie 

informacji zgodnych  

z prawdą. 

Nabywanie przekonania 

o przykrych 

konsekwencjach 

kłamstwa. 

Postrzeganie 

siebie  

i rozumienie 

swoich uczuć. 

Obserwowanie swojego 

zachowania w różnych 

sytuacjach szkolnych  

i życiowych. 

Wyrabianie umiejętności  

oceny własnych i cudzych 

stanów emocjonalnych. 

Rozumienie stanu 

psychicznego (cierpienia, 

bólu, strachu, itp.) 

drugiego człowieka. 

Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych  

w kontaktach z innymi. 

Sygnalizowanie własnych 

potrzeb. 

Podporządkowanie się 

normom i zasadom 

funkcjonowania w grupie. 

Godność własna 

i godność 

innych; 

zachowania 

niegodne 

człowieka 

Słuchanie wypowiedzi 

nauczyciela oraz 

prowadzenie pogadanek 

opartych na materiale 

poglądowym (np. 

historyjkach 

obrazkowych). 

Wdrażanie do 

pomagania dzieciom 

mniej sprawnym podczas 

spaceru i w 

pomieszczeniach 

szkolnych.  

Godność własna  

i godność innych; 

zachowania 

niegodne 

człowieka 

Szanowanie poglądów  

i przekonań innych osób. 

Znajomość praw  

i obowiązków zawartych 

w statucie szkoły. 

Szanowanie praw 

kolegów. 

Szanowanie własności 

wspólnej i innych osób. 

Przestrzeganie zakazu 

krzywdzenia innych ludzi 

(bicia, popychania, 

zabierania zabawek, 

przeszkadzania w 

zabawie.   

Rozwijanie sfery 

uczuciowej 

Opracowywanie  

i przeprowadzanie zajęć 

warsztatowych 

uczących: 

- umiejętności 

nazywania uczuć oraz 

Rozwijanie sfery 

uczuciowej 

Opracowywanie i 

 przeprowadzanie zajęć 

warsztatowych uczących: 

- umiejętności nazywania 

uczuć oraz sposobów ich 

okazywania, 



sposobów ich 

okazywania, 

- tolerancji i akceptacji 

innych ludzi. 

Rozumienie skutków 

braku tolerancji. 

Okazywanie 

życzliwości, 

serdeczności  

i uprzejmości wobec 

innych. 

Niesienie pomocy 

słabszym w różnych 

sytuacjach szkolnych  

i życiowych. 

Nabywanie 

doświadczenia w 

kontaktach z innymi; 

kolegami oraz osobami 

dorosłymi. 

- tolerancji i akceptacji 

innych ludzi. 

Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

powierzone zadania oraz 

potrzeby zdobycia 

akceptacji i uznania. 

Ujawnianie pozytywnych 

emocji. 

Panowanie nad 

negatywnymi emocjami; 

radzenie sobie  

z niepowodzeniami. 

Pokonywanie 

nieśmiałości, lęku, 

uległości.  

IV.  B. OCENA ZACHOWANIA 

 

Kultura osobista Propagowanie zasad 

dobrego wychowania  

w szkole, w domu, 

podczas wycieczek oraz 

w innych miejscach 

publicznych. 

Używanie zwrotów 

grzecznościowych  

w stosunku do kolegów  

i dorosłych. 

Rozumienie  

i przestrzeganie 

ustalonych norm i zasad 

wychowania. 

Konkurs „Dobry kolega, 

dobra koleżanka” 

Konkurs „Rycerz i Dama 

Dobrego Zachowania” 

Uprzejmość  

i grzeczność 

Debaty na tematy: „Moje 

zachowanie, moja 

wizytówką”, „ja o sobie – 

ty o mnie”. 

Konkurs „Dobry kolega, 

dobra koleżanka”. 

Wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za 

swoje zachowanie. 

Propagowanie 

kulturalnego sposobu 

spędzania wolnego czasu. 

Wychowanie do życia  

w społeczeństwie: 

- wybieranie wartości  

i sposobów postępowania, 

które ukierunkowane są 

na czynienie dobra. 

Edukacja czytelnicza  

i medialna: 

- umiejętne stosowanie 

zwrotów 

grzecznościowych  

w układanym dialogu 

(ćwiczenia redakcyjne). 

- przedstawianie scenek 

dramatycznych 

ilustrujących zachowanie 



uczniów.  

- radzenie sobie  

z negatywnymi emocjami.  

Stosunek do 

rówieśników i 

dorosłych. 

Nawiązywanie kontaktu 

9wspólne wycieczki, 

imprezy, spotkania)  

z rówieśnikami, 

uczniami innych klas, 

nauczycielami. 

Branie czynnego udziału 

w zabawach. 

Poznawanie zasad pracy 

w grupie zadaniowej. 

Respektowanie podziału 

ról i zasad w grupie. 

Pomaganie koleżankom  

i kolegom. 

Okazywanie szacunku 

wszystkim pracownikom 

szkoły. 

Okazywanie 

życzliwości, uprzejmości 

i otwartości wobec 

rówieśników oraz osób 

dorosłych. 

Przestrzeganie zasad 

zgodnego współżycia  

w grupie.  

Stosunek do 

rówieśników  

i dorosłych. 

Utrzymywanie 

przyjaznych stosunków  

z rówieśnikami w czasie 

codziennej pracy  

i zabawy.  

Omawianie sposobów 

spędzania wolnego czasu 

rozwijającego 

zainteresowania. 

Rozmawianie na temat: 

„Jak będziemy oceniać 

swoje zachowanie w tym 

roku”. 

Przypomnienie praw  

i obowiązków ucznia. 

Wychowanie do życia w 

społeczeństwie: 

- rozumienie problemów  

i potrzeb kolegów 

niepełnosprawnych, osób 

chorych, starszych, 

Rozumienie potrzeby 

akceptacji przekonań 

innych, 

 -poszanowanie godności 

swojej oraz innych ludzi.  

Podejmowanie 

pracy na rzecz 

innych 

Podejmowanie pracy na 

rzecz innych osób. 

Godzenie swoich 

interesów z interesem 

zespołu klasowego. 

Aktywne działanie na 

rzecz podnoszenia 

estetyki Sali lekcyjnej. 

Stosowanie zasad 

kulturalnego zachowania  

w sytuacjach 

praktycznych. 

Zachowanie się 

w różnych 

sytuacjach. 

Uczestniczenie w lekcjach 

wychowawczych 

poświeconych 

właściwemu zachowaniu 

wobec nauczycieli, 

pracowników obsługi, 

kolegów. Kultura 

zachowania w różnych 

miejscach. 

Poznawanie i stosowanie 

zasad kulturalnego 

zachowania się w różnych 

sytuacjach: 

- mobilizacja do 

kulturalnego zachowania,  

- ujęcie problemu kultury 

w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania 

zachowania. 

 

 



Zapobieganie 

sytuacjom 

konfliktowym  

i ich 

rozwiązywanie. 

Popularyzowanie  

i docenianie 

pozytywnych zachowań 

uczniów. 

Radzenie sobie ze 

swoimi emocjami. 

Przeciwstawianie się 

przejawom przemocy 

fizycznej i psychicznej 

oraz stosowania 

wulgaryzmów. 

Poznawanie sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów bez 

stosowania agresji. 

Poznawanie metod 

opanowywania 

negatywnych emocji.  

Zapobieganie 

sytuacjom 

konfliktowym  

i ich 

rozwiązywanie. 

Uczenie się komunikatu: 

„ja w sytuacjach 

trudnych”, „ja czuję 

(jestem)” (nazywanie 

doznanych uczuć). 

Przedstawianie 

konkretnych zachowań 

wywołujących określone 

emocje. Poznawanie 

swoich mocnych i słabych 

stron (ocenianie zalet  

i wad swoich oraz 

kolegów). 

Ocenianie zachowania 

ucznia w ramach zespołu 

klasowego. 

Adekwatne reagowanie na 

zaistniałą sytuację oraz 

podejmowanie próby 

samodzielnego lub 

wspólnego rozwiązywania 

pojawiających się 

problemów 

wychowawczych.   

Zachowanie się 

w sytuacjach 

zagrożenia.  

Poznawanie sposobów 

postępowania  

w sytuacjach 

Zagrożenia. 

Zdobywanie wiedzy  

o tym, do kogo zwrócić 

się o pomoc. 

Przestrzeganie 

obowiązujących 

przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa.   

Zachowanie się 

w sytuacjach 

zagrożenia 

Pamiętanie o sposobach 

postępowania w sytuacji 

zagrożenia. 

Posiadanie wiedzy o tym, 

do kogo zwrócić się  

o pomoc. 

Przestrzeganie 

obowiązujących 

przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa.   

Wykonywanie 

zadań 

Stosowanie się do 

poleceń nauczyciela. 

Wykonywanie 

powierzonych zadań  

z poczuciem 

odpowiedzialności. 

Przynoszenie 

niezbędnych przyborów. 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Wywiązywanie się  

z obowiązków szkolnych. 

Nie spóźnianie się na 

zajęcia. Pamiętanie  

o odpowiednim 

przygotowaniu się do 

lekcji. 

Pomaganie w 

przygotowaniu zajęć.  

Poznanie praw  

o obowiązków 

ucznia, kodeks 

ucznia 

Tworzenie norm 

klasowych i rozwijanie 

samorządności w klasie. 

Poznawanie zapisów 

zawartych w statucie 

szkoły. Układanie 

Prawa i 

obowiązki  

w życiu 

człowieka. 

Tworzenie norm 

klasowych i rozwijanie 

samorządności w klasie. 

Poznawanie zapisów 

zawartych w statucie 

szkoły. Układanie 



kodeksu klasowego: 

- prawa i obowiązki 

ucznia,  

- system kar i nagród, 

Kryteria oceniania 

zachowania. 

Omawianie praw  

i obowiązków ucznia 

zawartych w statucie 

szkoły. 

 Ustalanie punktów 

wymagających 

wzmożonej pracy 

wychowawczej. 

Odpowiednie 

zachowanie się w szkole 

oraz poza jej terenem. 

Poznawanie regulaminu 

obowiązującego  

w szkole.  

Zapoznanie z konwencją 

praw dziecka i ucznia. 

kodeksu klasowego: 

- prawa i obowiązki 

ucznia,  

- system kar i nagród, 

Kryteria oceniania 

zachowania. 

Omawianie praw  

i obowiązków ucznia 

zawartych w statucie 

szkoły. 

Uświadamianie sobie 

bezpośredniego związki 

między prawem  

i obowiązkiem. 

Poznawanie 

podstawowych praw 

człowieka oraz 

obowiązków 

obywatelskich. 

Kształtowanie właściwego 

sposoby rozumienia 

pojęć: wolności, 

tolerancji, autorytetu. 

Zapoznanie z konwencją 

praw dziecka i ucznia. 

Wychowanie dożycia  

w społeczeństwie: 

- wymyślanie  

i zapisywanie ważnych 

praw „burza mózgów”, 

- sporządzanie słowniczka  

pojęć z zakresu prawa, 

Rozumienie pojęć: normy, 

prawa, obowiązki. 

Przestrzeganie 

praw  

i obowiązków 

szkolnych 

Respektowanie praw  

i obowiązków ucznia 

zawartych w statucie 

szkoły. 

Pamiętanie o swoich 

obowiązkach. 

Wspólne ustalanie norm 

i zasad postępowania  

w klasie oraz ich 

respektowanie.  

Przestrzeganie 

praw  

i obowiązków 

szkolnych 

Respektowanie praw  

i obowiązków ucznia 

zawartych w statucie 

szkoły. 

Pamiętanie o swoich 

obowiązkach. 

Wspólne ustalanie norm i 

 zasad postępowania  

w klasie oraz ich 

respektowanie.  

Ocena 

zachowania- 

samoocena 

uczniów  

w ramach 

zespołu 

Poznawanie kryteriów, 

trybu i zasad ustalania 

oceny z zachowania. 

Kształtowanie 

umiejętności oceniania 

zachowania swojego 

Ocena 

zachowania- 

samoocena 

uczniów w 

ramach zespołu 

klasowego 

Poznawanie kryteriów, 

trybu i zasad ustalania 

oceny z zachowania. 

Rozwijanie umiejętności 

dostrzegania błędów w 

swoim zachowaniu oraz 



klasowego oraz rówieśników. 

Przyjmowanie 

informacji zwrotnych: 

uczeń- nauczyciel- 

zespół klasowy. 

Kształtowanie 

właściwego stosunku do 

pozytywnych i 

negatywnych emocji  

z zaznaczenie swoich 

mocnych i słabych stron:  

„jaki jestem”. 

Wyrabianie samoocen na 

wybranych przykładach 

z życia kolegów oraz 

osób starszych. 

Kształtowanie poczucia 

współodpowiedzialności 

z przestrzeganie kodeksu 

zachowań. 

Promowanie 

wyróżniających się 

uczniów podczas 

uroczystości szkolnych.   

dążenie do ich 

naprawienia. 

Wychowanie do życia  

w społeczeństwie: 

-dokonywanie próby 

samooceny w ramach 

zespołu klasowego, 

- określanie swoich 

mocnych i słabych stron. 

Kształtowanie poczucia 

współodpowiedzialności  

z przestrzeganie kodeksu 

zachowań. 

Promowanie zachowań 

pozytywnych. 

Uczenie się przyjmowania 

pochwał i krytyki ze 

strony innych jako 

wskazówek do dalszego 

postępowania. 

Nagradzanie 

wyróżniających się 

uczniów podczas 

uroczystości szkolnych.   

V. UCZEŃ I JEGO STOSUNEK DO NAUKI 

 

Stymulowanie 

zdolności 

oceniania 

własnych 

dokonań oraz 

działań kolegów.  

„Moje i nasze sukcesy”- 

dokonywanie analizy 

jakościowej wyników 

semestralnych i rocznych 

(przygotowanie listów 

gratulacyjnych, 

dyplomów). 

Rozmowa na tematy: 

- „co należy robić, 

abyśmy jako klasa mogli 

uzyskać lepsze wyniki, 

-„Jak się uczyć? 

dlaczego”?. Dla kogo?” 

Stymulowanie 

zdolności 

oceniania 

własnych 

dokonań oraz 

działań kolegów 

Słuchanie dobrych rad na 

temat: 

- organizacji wolnego 

czasu i odrabiania lekcji, 

- opracowania planu nauki 

domowej. 

Dyskusja na powyższe 

tematy. 

Wychowanie dożycia  

w społeczeństwie: 

-notowanie pomysłów do 

realizacji w czasie „burzy 

mózgów”, 

Dostosowywanie 

oryginalnych rozwiązań 

do realizacji w praktyce, 

Podawanie prawidłowej 

organizacji procesu 

uczenia się oraz form 

aktywnego spędzania 

czasu, 

Wyznaczenie celów 

krótko-  

i długoterminowych, linia 



czasu: wizualne 

przedstawianie zamierzeń 

i umiejscawianie ich  

w czasie, 

Analizowanie oczekiwań  

i efektów w odniesieniu 

do celu, 

Dostosowanie rozwiązań 

w celu uzyskania 

znaczących wyników  

w nauce.  

 

Refleksje na 

temat efektów 

uczenia się 

Dlaczego się uczę i dla 

kogo?” – podanie 

pomysłów i przykładów, 

wyciągniecie wniosków. 

Dyskusja na temat „co 

należy robić, abyśmy 

jako klasa mogli uzyskać 

lepsze wyniki?”. 

Pomaganie koleżankom  

i kolegom organizowane 

przez wychowawców.  

Refleksje na 

temat efektów 

uczenia się 

Rozmawianie podczas 

godzin wychowawczych 

na temat stosunku 

uczniów do nauki oraz ich 

poglądów na temat 

przydatności zdobywanej 

wiedzy w życiu, 

Poznawanie nawyków 

związanych z nauka  

w domu.  

Okresowa 

analiza wyników 

Samoocenianie wyników 

w nauce, zachowania, 

prac społecznych. 

Podsumowanie wyników 

w nauce i zachowania w 

obecności rodziców. 

 Podejmowanie środków 

zaradczych 

Okresowa analiza 

wyników  

z poszczególnych 

zajęć 

edukacyjnych.  

Samoocenianie wyników 

w nauce, zachowania, 

prac społecznych. 

Podsumowanie wyników 

w nauce i zachowania  

w obecności rodziców. 

 Podejmowanie środków 

zaradczych 

Pomoc uczniom 

z trudnościami w 

nauce 

Systematyczne 

kontaktowanie  się  

z uczniami uczniów  

z trudnościami w nauce. 

Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych na I 

etapie kształcenia.  

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej dla uczniów 

mających trudności  

w nauce. 

Korzystanie z pomocy 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

kierowanie na badania. 

Diagnoza 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

Pomoc uczniom  

z trudnościami  

w nauce 

Systematyczne 

kontaktowanie  się  

z uczniami uczniów  

z trudnościami w nauce. 

Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-

wyrównawczych na II 

etapie kształcenia.  

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej dla uczniów 

mających trudności  

w nauce. 

Korzystanie z pomocy 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

kierowanie na badania. 

Organizowanie pomocy 

uczniom nieobecnym na 

zajęciach edukacyjnych  



Organizowanie pomocy 

uczniom nieobecnym na 

zajęciach edukacyjnych 

z powodu choroby.  

 

z powodu choroby.  

Edukacja 

pedagogiczna 

rodziców 

Spotkania rodziców  

z pedagogiem na temat 

właściwego 

przygotowania się dzieci 

do obowiązków 

szkolnych oraz 

warunków skutecznej 

nauki. 

Zwrócenie uwagi 

rodziców na: 

- konieczność 

zapewnienia dziecku 

właściwych warunków 

do nauki w domu 

-wpływ atmosfery oraz 

nawyków kulturowych  

w rodzinie na postawę 

dziecka wobec nauki  

i szkoły. 

Spotkania rodziców  

z pracownikami poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

Edukacja 

pedagogiczna 

rodziców 

Wspieranie rodziców  

w procesie wychowania. 

Spotkania rodziców  

z pedagogiem na temat 

właściwego 

przygotowania się dzieci 

do obowiązków szkolnych 

oraz warunków skutecznej 

nauki. 

Zwrócenie uwagi 

rodziców na: 

- konieczność 

zapewnienia dziecku 

właściwych warunków do 

nauki w dom,  

-wpływ atmosfery oraz 

nawyków kulturowych  

w rodzinie na postawę 

dziecka wobec nauki  

i szkoły. 

Spotkania rodziców  

z pracownikami poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

Zajęcia 

warsztatowe 

Organizowanie zajęć 

psychoedukacyjnych  

w poszczególnych 

oddziałach klasowych: 

- pogadanki, 

- zajęcia warsztatowe na  

temat wartości wiedzy  

i wykształcenia. 

Spotkania  

z pracownikami  

poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Zajęcia 

warsztatowe 

Organizowanie zajęć 

psychoedukacyjnych  

w poszczególnych 

oddziałach klasowych: 

-ukazanie wartości  

zdobywania wiedzy  

i wykształcenia, 

- motywowanie uczniów 

do systematycznej nauki, 

- mówienie o warunkach 

skutecznego uczenia się.  

Spotkania z pracownikami  

poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Lekcje 

biblioteczne 

Zajęcia na temat 

korzystania z literatury 

popularnonaukowej, 

słowników, encyklopedii 

jako pomocy do nauki. 

Propagowanie 

Lekcje 

biblioteczne 

Zajęcia na temat 

korzystania z literatury 

popularnonaukowej, 

słowników, encyklopedii 

jako pomocy do nauki. 

Propagowanie 



czytelnictwa. pozytywnych wzorców 

literackich:;zwiększenie 

motywacji uczniów do 

nauki. 

Wyposażanie uczniów  

w umiejętność 

zdobywania wiedzy  

i samodzielnego 

korzystania z dostępnych 

pomocy.  

VI. UCZEŃ – JEGO ZAINTERESOWANIA I POTRZEBY 

 

Rozwój 

zainteresowań, 

zdolności oraz 

wykorzystywanie 

swoich 

predyspozycji  

i talentów.  

„Moje hobby i pasje”. 

Określanie i ujawnianie 

sposobu 

porozumiewania się oraz 

wykorzystywania swoich 

zdolności w życiu 

szkoły. 

Odkrywanie własnej 

indywidualności. 

Świadome i wybiórcze 

korzystanie z różnych 

źródeł informacji 

(telewizji, książek, 

czasopism). 

Branie udziału  

w debacie: „Kim jestem, 

kom mogę być?” 

(dostrzeganie, nazywanie 

i akceptowanie zmian 

dokonujących się  

w sferze psychicznej  

i fizycznej w związku  

z moim rozwojem). 

„Moja przyszłość i świat, 

w jakim chce dorastać” – 

dyskusja, swobodne, 

ukierunkowane 

wypowiedzi.  

Rozwój 

zainteresowań, 

zdolności oraz 

wykorzystywanie 

swoich 

predyspozycji  

i talentów. 

Wychowanie do życia  

w społeczeństwie: 

- pobudzanie ciekawości 

poznawczej oraz poczucia 

odpowiedzialności za 

proces uczenia się, 

-uczenie się 

prawidłowego rozwijania 

swoich predyspozycji, 

talentów i kierowania się 

nimi w przyszłym życiu. 

Rozmowa na tematy: 

„Moje zainteresowania”, 

„Hobbiści są wśród nas”, 

„Co można zbierać  

i w jakim celu?. 

Prezentowanie swoich 

umiejętności i sukcesów. 

Branie udziału   

w zajęciach poglądowych 

w bibliotece szkolnej. 

Zachęcanie do korzystania 

z książek i czasopism. 

Rozmowa na tematy: 

„Poznajmy siebie- jakie 

mamy predyspozycje  

i typy charakteru”. 

Moje hobby Moje hobby – dzielenie 

się z innymi swoimi 

zainteresowaniami. 

Prezentowanie osiągnięć 

uczniów uzdolnionych 

na forum klasy i szkoły 

(twórczość muzyczna, 

plastyczna, regionalna). 

Branie udziału  

w zajęciach 

Moje hobby Moje hobby – dzielenie 

się z innymi swoimi 

zainteresowaniami. 

Prezentowanie osiągnięć 

uczniów uzdolnionych na 

forum klasy i szkoły 

(twórczość muzyczna, 

plastyczna, regionalna). 

Branie udziału  

w zajęciach 



wyzwalających 

aktywność własną  

w celu samodzielnego 

odkrywania, 

wyjaśniania, 

formułowania pytań  

i poszukiwania 

odpowiedzi.  

Korzystanie z pomocy, 

wskazówek, doradztwa 

nauczyciela  

w ujawnianiu i 

określaniu osobistych 

zainteresowań, 

predyspozycji, 

uzdolnień. 

Udział w Świetlicowym 

Zespole Tanecznym: 

Mała Afera.  

Realizacja programu 

wychowania przez teatr. 

wyzwalających aktywność 

własną w celu 

samodzielnego 

odkrywania, wyjaśniania, 

formułowania pytań  

i poszukiwania 

odpowiedzi. 

Korzystanie z pomocy, 

wskazówek, doradztwa 

nauczyciela w ujawnianiu 

i8 określaniu osobistych 

zainteresowań, 

predyspozycji, uzdolnień. 

Realizacja programu 

wychowania przez teatr. 

Prezentacja 

dokonań 

indywidualnych i 

grupowych 

Eksponowanie swoich 

dokonań na forum klasy 

lub szkoły (twórczość 

plastyczna, muzyczna, 

literacka). 

Branie udziału  

w konkursach szkolnych 

oraz pozaszkolnych, 

Prezentowanie osiągnięć 

na witrynie internetowej 

szkoły oraz na 

wystawach.  

Prezentacja 

dokonań 

indywidualnych  

i grupowych 

Eksponowanie swoich 

dokonań na forum klasy 

lub szkoły (twórczość 

plastyczna, muzyczna, 

literacka). Branie udziału 

w konkursach szkolnych 

oraz pozaszkolnych, 

Prezentowanie osiągnięć 

na witrynie internetowej 

szkoły oraz na wystawach 

VII. UCZEŃ JAKO KOLEGA I PRZYJACIEL 

Propagowanie 

koleżeństwa  

i przyjaźni, 

uczenie się 

okazywania 

uczuć w grupie 

rówieśniczej 

Poznawanie znaczenia 

okazywania innym 

przyjaźni, życzliwości  

i sprawiedliwości na 

podstawie utworów 

literackich, baśni oraz 

przedstawień 

teatralnych.  

Nawiązywanie 

przyjacielskich 

stosunków  

z rówieśnikami. 

Przyjmowanie 

pożądanych społecznie 

postaw moralnych: "Nie 

bądź obojętny”, „Bądź 

Wybieranie 

wartości 

sposobów 

postępowania, 

które 

ukierunkowane 

są na czynienie 

dobra 

Stosowanie w życiu pojęć 

z zakresu moralności  

i etyki (dobro i zło  

w życiu człowieka) oraz 

reagowanie  

i przeciwstawianie się 

przemocy psychicznej  

i fizycznej w środowisku, 

w którym żyjemy.  

Prawidłowe zachowanie 

się wobec drugiego 

człowieka na przykładach 

z utworów literackich, 

filmów, doświadczeń oraz 

obserwacji z życia 

codziennego ze 



życzliwy  

i bezinteresowny”, 

„Reaguj na zło”.  

szczególnym 

uwzględnieniem stosunku 

do ludzi 

niepełnosprawnych, 

chorych i starszych. 

Kierowanie się systemem 

wartości opartym na 

tradycji polskiego 

dziedzictwa kulturowego: 

prawdzie, miłości, 

tolerancji, pracowitości, 

sumienności, szacunku dla 

rodziców.   

Koleżeństwo, 

przyjaźń, 

zakochanie 

Edukacja społeczna: 

- koleżeństwo, przyjaźń, 

zakochanie, 

- określanie różnic 

pomiędzy przyjaźnią  

a koleżeństwem, 

- rozmawianie  

o potrzebie uczuć  

i szacunku w życiu 

człowieka „co znaczy 

przyjaźń i koleżeństwo” 

(praca w grupach, praca 

indywidualna uczniów, 

wspólna dyskusja), 

„Mój przyjaciel- jaki 

powinien być?” – 

stosowanie techniki 

„mówiącej ściany” („jest 

mi przykro, gdy…”, 

„ogarnia mnie radość, 

gdy..”, denerwuję się, 

gniewam, gdy…”, czuję 

się szczęśliwy, gdy..” 

- opowiadanie 

„Przyjaciółka od serca” , 

-zrobienie 

walentynkowej kartki, 

- określanie wartości 

miłości w relacjach 

międzyludzkich. 

Wychowanie do życia  

w rodzinie: 

- koleżeństwo, przyjaźń, 

wartość uczuć w życiu 

każdego człowieka, 

-miłość młodzieńcza, 

zakochanie,  

Koleżeństwo, 

przyjaźń, 

zakochanie 

Poznawanie znaczenia 

pojęć; koleżeństwa 

przyjaźni i miłości oraz 

związanych z nimi praw  

i obowiązków.  

Określanie podobieństw  

i różnić między istotą 

koleżeństwa i przyjaźni. 

Stwarzanie 

odpowiedniego klimatu 

do rozwijania przyjaźni ; 

uczenie się okazywania 

uczuć w grupie 

rówieśniczej w oparciu  

o scenki z życia; 

„Koledzy i koleżanki ze 

szkolnej ławy” . 

Dokonywanie prezentacji 

swojego przyjaciela. 

Tworzenie księgi marzeń  

i celów zespołu 

klasowego i każdego 

ucznia. Uczenie się 

wzajemnego szacunku 

oraz udzielanie 

potrzebującym 

bezinteresownej pomocy 

(empatia, przyjaźń). 

Walentynkowe rozmowy 

o miłości i przyjaźni; 

dyskusja na tematy „Moja 

sympatia”, „Co robić, gdy 

boli serce?” 

Edukacja czytelnicza: 

- samodzielne 

wyszukiwanie w zbiorach 

bibliotecznych 



-rozmawianie  

z dorosłymi o wartości 

uczuć. 

wiadomości na temat 

walentynkowego święta. 

- redagowanie listów 

walentynkowych, 

Organizowanie wystawy 

kartek walentynkowych.  

VIII. UCZEŃ JAKO CZŁONEK RODZINY 

Najbliższa 

rodzina 

Rozumienie terminów: 

rodzina, dom rodzinny, 

rodzice, rodzeństwo. 

Posługiwanie się swoim 

imieniem i nazwiskiem. 

Prawidłowe nazywanie 

imieniem i nazwiskiem 

członków rodziny. 

Prawidłowe określanie 

stopnia pokrewieństwa.  

Zdobywanie wiedzy na 

temat poszczególnych 

członków rodziny (ich 

wyglądu, upodobań, 

wykonywanego zawodu, 

ulubionego sposobu 

spędzania czasu). 

Przestrzeganie 

ustalonych i przyjętych 

w rodzinie reguł 

postępowania.  

Okazywanie członkom 

rodziny uczuć: 

przywiązania, miłości  

i szacunku.  

Rodzina 

podstawowym 

środowiskiem 

wychowawczym 

Uświadamianie sobie 

znaczenia rodziny w życiu 

człowieka oraz jej potrzeb  

i praw.  

Ukazywanie znaczenia 

zwyczajów rodzinnych  

w rozwijaniu więzi 

międzypokoleniowych.  

Kształtowanie szacunku 

dla wartości i tradycji 

rodzinnych oraz 

rozbudzanie potrzeby ich 

kultywowania.  

„Moi najbliżsi” – 

opowiadanie o swojej 

rodzinie. 

„Co łączy każdą rodzinę?” 

– rozmawianie  

o uroczystościach  

i tradycjach rodzinnych. 

Wspólne spędzanie 

wolnego czasu. 

Odgrywanie scenek 

rodzinnych w dowolnej 

formie teatralnej. 

Wykonywanie prac 

plastycznych: „Moja 

rodzina”. 

Tworzenie tradycji  

i zwyczajów rodzinnych 

(święta, rocznice). 

Życie w rodzinie Omawianie organizacji 

życia w rodzinie. 

Rozmawianie  

z rodzicami o swoich 

radościach, przeżyciach, 

troskach, nurtujących 

sprawach, uczuciach 

szacunku, miłości  

i przywiązania. 

Poznawanie sposobów 

spędzania wolnego czasu 

z rodziną (pójście do 

Życie w rodzinie  

 

Zachęcanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

rodziny. 

Inspirowanie zabaw 

tematycznych 

dotyczących rodziny  

i domu. 

Omawianie organizacji 

życia w rodzinie.  

Realizacja zajęć 

”Wychowanie do życia  

w rodzinie”. 



kina, teatru, wyjście na 

spacer, piesza wycieczka 

do parku, ogrodu, na 

plażę, piknik, 

grzybobranie, wycieczka 

rowerowa, autokarowa, 

samochodowa, wyjazd 

na wczasy) 

Omawianie zjawisk 

korzystnych i 

niekorzystnych dla 

prawidłowego 

funkcjonowania rodziny. 

Opowiadanie o swoich 

ulubionych sposobów 

spędzania czasu wolnego 

oraz o preferencjach 

członków rodziny. 

Poznawanie praw  

i obowiązków  

w rodzinie.  

Stwarzanie sytuacji 

zachęcających do 

dzielenia się wrażeniami 

dotyczącymi rodzinnych 

wydarzeń. 

Okazywanie przywiązania 

do rodziny, rozmawianie  

z rodzicami o swoich 

radościach, przeżyciach, 

troskach, nurtujących 

sprawach, uczuciach 

szacunku, miłości  

i przywiązania. 

Branie udziału we 

wspólnych zabawach  

z rodzeństwem, 

rodzicami, dziadkami. 

Omawianie zjawisk 

korzystnych  

i niekorzystnych dla 

prawidłowego 

funkcjonowania rodziny. 

Kształtowanie 

świadomości własnej roli 

społecznej  w rodzinie.  

Poznawanie praw  

i obowiązków w rodzinie. 

Kontynuowanie 

pogadanek na tematy: Ja- 

smutki i radości, Jak 

spędzam wolny czas z 

rodziną?, Za co kocham 

babcię i dziadka?, Co 

bywa przyczyną 

konfliktów rodzinnych?  

Zwyczaje, 

tradycje, religia  

Poznawanie tradycji 

rodzinnych (zwyczajów, 

religii, języka). 

Dostrzeganie zwyczajów 

i tradycji innych ludzi  

i wykazywanie wobec 

nich tolerancji.  

Wspólne przeżywanie 

radości, sprawianie 

przyjemności 

najbliższym. 

Współorganizowanie 

uroczystości szkolnych  

i rodzinnych (Bożego 

Narodzenia, Dnia Babci, 

Zwyczaje, 

tradycje, religia 

Uczestniczenie  

w obchodach świąt  

o charakterze rodzinnym. 

Pamiętanie 

 o najważniejszych 

świętach rodzinnych.  

Rozmawianie o sposobach 

obchodzenia świat 

rodzinnych. 

Składanie życzeń 

najbliższej rodzinie  

z okazji różnych świąt.  

Samodzielne 

wykonywanie upominków 

lub obmyślanie 



Dnia Dziadka, Dnia 

Matki, Dnia Ojca) oraz 

uczestniczenie w nich.   

 

niespodzianek dla 

domowników z okazji ich 

święta.  

Potrzeby 

członków 

rodziny 

Zbieranie materiałów 

(albumów, zdjęć 

dokumentów, pamiątek) 

dotyczących członków 

rodziny. 

Przeprowadzenie 

dyskusji, wywiadów, 

ankiet z bliższą i dalszą 

rodziną.  

Pogadanki na temat: Ja- 

smutki i radości, Jak 

spędzam wolny czas z 

rodziną?, Za co kocham 

babcię i dziadka?, Co 

bywa przyczyną 

konfliktów rodzinnych? 

Opowiadanie o 

sposobach spędzenia 

wolnego czasu z rodziną 

i o zainteresowaniach 

członków rodziny. 

Rozmawianie  

o uroczystościach  

o charakterze 

rodzinnym: O Bożym 

Narodzeniu, Dniu Babci 

i Dniu Dziadka, Dniu 

Matki i Dniu Ojca oraz  

o wspólnym 

świętowaniu. wolnego 

czasu. 

Odgrywanie scenek 

rodzinnych w dowolnej 

formie. Prace plastyczne: 

Moja rodzina  

Potrzeby 

członków 

rodziny 

Zbieranie materiałów 

(albumów, zdjęć 

dokumentów, pamiątek) 

dotyczących członków 

rodziny. 

Przeprowadzenie 

dyskusji, wywiadów, 

ankiet z bliższą i dalszą 

rodziną.  

Rozmawianie o pracy 

zawodowej rodziców i jej 

zmienności na tle 

przemian zachodzących w 

regionie. 

Opowiadanie o sposobach 

spędzenia wolnego czasu 

z rodziną  

i o zainteresowaniach 

członków rodziny. 

Rozmawianie  

o uroczystościach  

o charakterze rodzinnym: 

O Bożym Narodzeniu, 

Dniu Babci i Dniu 

Dziadka, Dniu Matki  

i Dniu Ojca oraz  

o wspólnym świętowaniu. 

Omawianie  

i respektowanie praw  

i obowiązków członków 

rodziny.  

 

IX. UCZEŃ JAKO MIŁOŚNIK PRZYRODY 

 

My i przyroda - 

ekologia 

Podejmowanie działań 

użytecznych na rzecz 

szkoły, kolegów, rodziny 

oraz najbliższego 

środowiska. 

Prezentowanie różnych 

form aktywności 

związanych  

z zagadnieniami: 

Zaciekawienie 

światem 

przyrody  

i zrozumienie jej 

związku z życiem 

człowieka 

Pobudzenie 

zainteresowania ochroną 

środowiska.  

Kształtowanie nawyków 

związanych z ochroną 

przyrody (z sortowaniem 

śmieci, utrzymaniem  

w czystości najbliższego 

otoczenia). 



- czy jestem 

człowiekiem 

ekologicznym? 

- dlaczego należy dbać  

o środowisko naturalne? 

Pogadanki, dyskusje, 

ćwiczenia, filmy 

przyrodnicze.  

Dbanie o stan środowiska 

naturalnego w najbliższej 

okolicy. 

Prezentowanie 

różnorodnych form 

spędzania wolnego czasu 

w rodzinnej miejscowości.   

Dostrzeganie 

pozytywnych  

i negatywnych 

skutków 

działalności 

człowieka dla 

stanu 

naturalnego 

środowiska 

Rozumienie znaczenie 

czystego powietrza  

i wody dla 

prawidłowego rozwoju 

roślin, zwierząt, ludzi. 

Szanowanie przyrody  

w najbliższym 

otoczeniu. 

Troszczenie się  

o czystość i estetykę 

najbliższego otoczenia. 

Oszczędne 

gospodarowanie energią 

elektryczną i wodą.  

Ograniczenie ilości 

śmieci –recykling. 

Segregowanie śmieci  

w szkole i w domu.  

Wykorzystanie 

materiałów odpadowych 

podczas zajęć 

plastycznych  

i technicznych. 

Pielęgnowanie roślin 

doniczkowych w klasie  

i w szkole.  

Pozytywne 

zachowanie 

wobec przyrody 

Wdrażanie do dbałości  

o środowisko naturalne, 

właściwe zachowanie się 

wobec przyrody; 

dostrzeganie piękna pór 

roku. 

Kształtowanie nawyku 

oszczędzania papieru, 

wody i energii 

elektrycznej. 

Troszczenie się o czystość 

i estetykę najbliższego 

otoczenia. 

Uzasadnianie 

szkodliwości hałasu  

i zanieczyszczeń 

spalinowych dla 

środowiska.  

Uczestniczenie  

w działaniach  na rzecz 

ochrony przyrody: 

sprzątanie terenu wokół 

szkoły. 

Organizowanie 

wycieczek 

plenerowych  

i turystycznych 

Określenie celu 

wycieczek według 

ustalonego planu: 

-zbieranie zdjęć,  

Kolekcjonowanie 

obrazów przyrodniczych, 

- poznawanie życia 

roślin i zwierząt  

w różnorodnych 

ekosystemach: parku, 

stawie, lesie, łące.  

Organizowanie 

wycieczek 

plenerowych  

i turystycznych 

Określenie celu 

wycieczek według 

ustalonego planu: 

-zbieranie zdjęć,  

Kolekcjonowanie 

obrazów przyrodniczych, 

- poznawanie życia roślin 

i zwierząt w różnorodnych 

ekosystemach: parku, 

stawie, lesie, łące.  

Organizowanie 

akcji  

i konkursów 

Organizowanie 

obchodów Światowego 

Dnia Ziemi. 

Organizowanie 

akcji i konkursów 

Branie aktywnego udziału 

w akcji „Sprzątanie 

świata”. 

Organizowanie szkolnej 

giełdy pomysłów. 



Organizowanie obchodów 

Światowego Dnia Ziemi. 

Ochrona 

przyrody  

w klasie  

i w szkole 

Organizowanie konkursu 

wiedzy o ochronie 

przyrody. 

Oglądanie filmów 

ekologicznych. 

Sadzenie  

i pielęgnowanie roślin 

doniczkowych. 

Dokarmianie ptaków  

i zwierząt w okresie 

zimy. Zbieranie darów 

dla schroniska zwierząt. 

„Pełna miska dla 

schroniska”. 

Ochrona 

przyrody w klasie 

i w szkole, 

ochrona 

środowiska 

Organizowanie konkursu 

wiedzy o ochronie 

przyrody. 

Oglądanie filmów 

ekologicznych. 

Przygotowanie gazetek 

ekologicznych w salach 

lekcyjnych i na holach 

szkolnych. 

Dokarmianie ptaków  

i zwierząt w okresie zimy. 

Zbieranie darów dla 

schroniska zwierząt. 

„Pełna miska dla 

schroniska”. 

Poznawanie roślin  

i zwierząt będących pod 

ochroną. Rozumienie 

znaczenia ochrony 

środowiska naturalnego. 

Poznawanie sposobu 

obchodzenia się  

z roślinami chronionymi. 

Obchodzenie Światowego 

Dnia Ziemi.  

Poznawanie sposobów 

ochrony przyrody przed 

zniszczeniami. 

Poznawanie sposobów 

segregowania śmieci  

i znaczenia wtórnego 

wykorzystania odpadów. 

Zdobywanie wiadomości 

o wydmach nadmorskich  

i występującej na nich 

roślinności podlegającej 

ochronie.  

Rozpoznawanie wyglądu  

i podawanie nazwy 

wybranych roślin  

i zwierząt prawnie 

chronionych w Polsce. 

Kącik przyrody Prowadzenie kącika 

przyrody  

z uwzględnieniem pór 

roku. 

Kącik przyrody Sadzenie i pielęgnowanie 

roślin doniczkowych. 

Porządkowanie  

i segregowanie zbiorów.  

 

 



X. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI LOKALNYMI 

 

Włączenie 

rodziców do 

działań na rzecz 

klasy i szkoły 

Zebranie organizacyjno-

informacyjne: 

przedstawienie planu 

dydaktyczno-

wychowawczego, 

wybory reprezentantów 

do rady rodziców.  

Indywidualne kontakty  

z rodzicami w sprawie 

wyników w nauce  

i zachowania.  

Zbieranie informacji  

o warunkach życia  

i nauki dziecka.  

Zajęcia otwarte: 

prezentowanie rodzicom 

dorobku dzieci 

(wzorowych zeszytów, 

prac plastycznych, 

różnych dziedzin). 

Angażowanie rodziców 

w prace na rzecz szkoły 

np. pomoc w urządzaniu 

Sali lekcyjnej oraz 

opiekę nad dziećmi 

podczas wyjść  

i wyjazdów poza teren 

szkoły.  

Rozwijanie 

współpracy  

z rodzicami  

i instytucjami 

lokalnymi 

Opracowywanie 

kalendarza imprez oraz 

uroczystości szkolnych: 

angażowanie rodziców do 

ich organizowania. 

Przeprowadzanie 

wywiadów 

środowiskowych: 

wnikliwe poznawanie 

warunków materialno-

bytowych dziecka, jego 

sytuacji rodzinnej  

i wychowawczej. 

Kontynuowanie rozmów 

na temat postępów  

i trudności dziecka  

w rodzinie.  

Organizowanie 

indywidualnych spotkań  

z rodzicami (konsultacji); 

udzielanie porad  

i wskazówek; wyrażanie 

opinii na temat osiągnięć 

dzieci w edukacji  

i rozwoju. 

Stworzenie rodzicom 

możliwości wyrażania 

opinii (ankiety). 

Uświadamianie rodzicom 

konieczności włączenia 

się do procesu 

edukacyjnego dzieci. 

Diagnoza 

wstępna sytuacji 

rodzinnej  

i bytowej 

uczniów  

Opracowywanie i 

przeprowadzanie ankiet 

(poznawanie sytuacji 

rodzinnej i bytowej 

uczniów). 

Przeprowadzenie 

diagnozy oczekiwań 

rodziców wobec szkoły.  

Dostosowywanie form 

pomocy do potrzeb 

uczniów.  

Diagnoza 

wstępna sytuacji 

rodzinnej  

i bytowej 

uczniów 

Opracowywanie  

i przeprowadzanie ankiet 

(poznawanie sytuacji 

rodzinnej i bytowej 

uczniów). 

Przeprowadzenie 

diagnozy oczekiwań 

rodziców wobec szkoły. 

Dostosowywanie form 

pomocy do potrzeb 

uczniów. 

Współtworzenie 

programu 

wychowawczego 

szkoły 

Zapoznanie się  

z programem  

i zaopiniowanie. 

Współtworzenie 

programu 

wychowawczego 

szkoły 

Zapoznanie się  

 

z programem i 

zaopiniowanie. 

 



Zbieranie 

informacji na 

temat dziecka 

Indywidualne spotkania 

pedagoga, nauczycieli  

i wychowawców  

z rodzicami 

Zbieranie 

informacji na 

temat dziecka 

Indywidualne spotkania 

pedagoga, nauczycieli  

i wychowawców  

z rodzicami 

Psychoedukacja 

rodziców 

Spotkania rodziców  

z pedagogiem  

i psychologiem. 

Psychoedukacja 

rodziców 

Nabywanie wiedzy  

i umiejętności 

wychowawczych przez 

rodziców.  

Udział rodziców 

w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych 

Spotkania pedagoga  

i wychowawców  

z rodzicami. 

Współpraca ze świetlicą 

środowiskową.  

Udział rodziców 

w rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych 

Uwrażliwienie rodziców 

na istniejące problemy 

wychowawczo-

opiekuńcze. 

Ukazanie możliwości 

udzielenia pomocy 

dziecku. 

Współpraca  

z rodzicami  

i środowiskiem 

ucznia 

Zapoznawanie rodziców 

i uczniów  ze statutem 

szkoły, programem 

wychowawczym, 

szkolnym programem 

profilaktyki, planem 

dydaktyczno-

wychowawczym. 

Informowanie rodziców 

o szkolnym zestawie 

programów nauczania 

oraz szkolnym zestawie 

podręczników. 

Edukacyjne pogadanki 

dla rodziców.  

Współdziałanie 

rodziców i nauczycieli  

w realizacji założeń 

programu 

wychowawczego szkoły 

oraz szkolnego programu 

profilaktyki. 

Organizowanie 

różnorodnych spotkań  

z rodzicami: 

indywidualnych, 

okresowych, 

semestralnych i końcowo 

rocznych.  

Współpraca  

z rodzicami  

i środowiskiem 

ucznia 

Zapoznawanie rodziców  

i uczniów  ze statutem 

szkoły, programem 

wychowawczym, 

szkolnym programem 

profilaktyki, planem 

dydaktyczno-

wychowawczym. 

Informowanie rodziców  

o szkolnym zestawie 

programów nauczania 

oraz szkolnym zestawie 

podręczników. 

Edukacyjne pogadanki dla 

rodziców.  

Współdziałanie rodziców 

i nauczycieli w realizacji 

założeń programu 

wychowawczego szkoły 

oraz szkolnego programu 

profilaktyki. 

Organizowanie 

różnorodnych spotkań  

z rodzicami: 

indywidualnych, 

okresowych, 

semestralnych i końcowo 

rocznych.  

 

 

 



EWALUACJA I OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU:  

1. Obserwacja zachowań uczniów. 

2. Pisemne informacje wychowawcy i nauczycieli o zachowaniu ucznia po pierwszym      

i drugim semestrze. 

3. Rozmowy z rodzicami podczas spotkań z wychowawcą. 

4. Rozmowy wychowawcy klasy z uczniami (lekcje wychowawcze). 

5. Opinie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach „Moja 

szkoła jest bezpieczna”.  

7. Analiza dokumentów (zapisy protokołów Rady Pedagogicznej, dzienniki lekcyjne). 

8. Przeprowadzenie analizy wychowawczo – opiekuńczej w klasach I – VI według 

opracowanych arkuszy przez pedagoga we współpracy z wychowawcami klas.  

9. Zorganizowanie szkoleń Rady pedagogicznej w ramach WDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZATWIERDZENIE 

Przedstawiony  Radzie Rodziców w dniu 30.09.2014 i zatwierdzony uchwałą Rady  

Rodziców nr 1-2014/2015. 


