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Preambuła
Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest głęboko osadzony w tradycji szkoły
i lokalnej społeczności. Jest dokumentem spójnym ze szkolnym zestawem programów
nauczania. Wyznaczając kierunki oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych bierze się
pod uwagę wpływ wielu innych, ważnych, niezależnych od szkoły czynników na podstawie
których, w zależności od ich charakteru, zakłada niwelowanie albo wzmacnianie ich
działania.
Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem
szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania
obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki
oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby
edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość
o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy
edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja
wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej czytamy, iż celem kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej jest:
1.

wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie

relacji

społecznych,

sprzyjających

bezpiecznemu

rozwojowi

ucznia

(rodzina, przyjaciele);
2.

wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej,

kulturowej, narodowej, regionalnej

i etnicznej;
3.

formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
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4.

rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5.

rozwijanie

umiejętności

krytycznego

i

logicznego

myślenia,

rozumowania,

argumentowania i wnioskowania;
6.

ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7.

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8.

wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9.

wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;

10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia
ogólnego w szkole podstawowej należą:
1.

sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych,
zarówno w mowie jak i w piśmie;

2.

myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki
w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3.

ugruntowanie zainteresowań czytelniczych; podejmowanie działań mających na celu
rozbudzanie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działań sprzyjających zwiększeniu
aktywności czytelniczej uczniów, a co za tym idzie rozwijanie umiejętności rozumienia,
wykorzystania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury;

4.

poszukiwanie,

porządkowanie,

krytyczna

analiza

oraz

wykorzystanie

informacji

z różnych źródeł;
5.

kreatywne

rozwiązywanie

wykorzystaniem

metod

i

problemów
narzędzi

z

różnych

wywodzących

się

dziedzin
z

ze

świadomym

informatyki,

w

tym

programowanie;
6.

rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

7.

praca w zespole i społeczna aktywność;

8.

aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju
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W

procesie

kompetencje

językowe

kształcenia
uczniów

ogólnego

szkoła

oraz dba

o

na

każdym przedmiocie kształtuje

wyposażenie

uczniów

w

wiadomości

i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny
i zrozumiały. Wprowadza uczniów w świat literatury, kształtując nawyk czytania. Wskazuje
rolę biblioteki oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.
Ważnym zadaniem szkoły jest kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach
obcych nowożytnych. W klasach I –VI szkoły podstawowej uczniowie uczą się jednego
języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII – dwóch języków obcych
nowożytnych. Od klasy VII uczniowie mogą także realizować nauczanie dwujęzyczne.
Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych
do

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod

i technik

wywodzących się

z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania
się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,

posługiwania

się

komputerem

i

podstawowymi

urządzeniami

cyfrowymi

oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m. in. do pracy
nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych
postaciach.
Szkoła przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy
informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania
i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.
Szkoła

oraz

poszczególni

nauczyciele

podejmują

działania

mające

na

celu

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną

w

stopniu

lekkim,

nauczanie

dostosowuje

się

do

ich

możliwości

psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa
edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,
w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego
i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się,
korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki.
Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw
obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie
poczucia

tożsamości

narodowej,

przywiązania

do

historii

i

tradycji

narodowych,
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przygotowanie i zachęcanie do

podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia
i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym
życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie,
w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych
oraz organizacja i zarządzanie projektami.
Szkoła

umożliwia

uczniom zastosowanie

metody

projektu,

pomaga

rozwijać

u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co
stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera
integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się
rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także
wzmacniają poczucie własnej wartości.
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana
Twardowskiego w Łańcucie został opracowany z uwzględnieniem:



szkolnych zestawów programów nauczania,



diagnozy problemów wychowawczych dokonanej przez wychowawców



potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców,



wyników

ewaluacji

elementów

Szkolnego

Programu

Profilaktyki

i

Programu

Wychowawczego,



zmian zachodzących w społeczności szkolnej i lokalnej.

Akty prawne
Program Wychowawczo - Profilaktyczny

naszej szkoły powstał w oparciu o obowiązujące

akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. (art. 48, 53, 70),
 Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526)
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 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993r. Nr 61
poz. 284 ze zm.),

 Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe,
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (szczególnie art. 6),
 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół,

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach,

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej.

Charakterystyka środowiska szkolnego
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie jest szkołą
publiczną, prowadzoną przez Gminę – Miasto Łańcut.
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego usytuowany jest przy
ul. Kościuszki 17 w Łańcucie, na działce nr 3407. W bliskim sąsiedztwie Szkoły znajdują się
Muzeum - Zamek w Łańcucie otoczony zabytkowym parkiem, Miejski Dom Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, przystanek autobusowy oraz osiedla mieszkaniowe.
Dobra baza lokalowa Szkoły, którą stanowi obszerny budynek wraz z przynależnym
rozległym terenem zielonym zapewnia dogodne warunki pracy i nauki. Szkoła dysponuje
trzema utwardzonymi boiskami na świeżym powietrzu: do piłki nożnej, koszykówki oraz
siatkówki, przygotowanym stanowiskiem do skoków w dal, a także nowoczesnym placem
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zabaw dla młodszych dzieci. Ponadto, w ciepłe dni dzieci w czasie przerw mogą bawić się na
zewnątrz budynku, korzystając z szerokiego chodnika oraz zadbanego trawnika.
Budynek Szkoły jest rozległy i bezpieczny, korytarze są szerokie i dobrze oświetlone.
Praca i nauka odbywa się w trybie jednozmianowym. W Szkole znajduje się:
- 30 sal lekcyjnych, oraz 3 sale komputerowe,
- hala sportowa, średnia sala gimnastyczna, 2 sale do gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia,
- gabinet higieny szkolnej,
- gabinet pedagoga szkolnego obejmującego opieką klasy 1-3
- gabinet pedagoga szkolnego obejmującego opieką klasy 4 - 7
- pracownia logopedyczna,
- biblioteka szkolna wraz z centrum informacji multimedialnej,
- 4 sale przeznaczone na świetlicę szkolną,
- jadalnia oraz kuchnia,
- szatnie,
- sklepik,
- inne pomieszczenia służące do obsługi gospodarczo - administracyjnej Szkoły.
W Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego zatrudnionych jest 61
nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i bardzo dobre przygotowanie
do pracy z dziećmi, 1 asystenta oraz 5 pracowników administracyjnych i 11 pracowników
obsługi gospodarczej.
W obecnym roku szkolnym 2017/2018 w Szkole uczy się 596 uczniów, w 27
oddziałach. 235 dzieci uczęszcza do klas I-III (11 oddziałów), 361 to uczniowie klas IV-VII
(15 oddziałów, w tym 4 klasy sportowe oraz 4 klasy pływackie). W codziennej pracy
korzystamy z dziennika elektronicznego. Przystąpiliśmy do programu Indywidualni.pl.
Szkoła wyposażona jest w sprzęt dydaktyczny, taki jak: komputery, odtwarzacze DVD
i CD,

telewizory,

tablice multimedialne,

projektory multimedialne,

ekrany i mikroskopy.

Posiada szereg pomocy dydaktycznych jak np.: mapy, plansze, modele, gry dydaktyczne,
filmy edukacyjne, sprzęt sportowy.
Po zajęciach szkolnych młodsze dzieci mogą przebywać w świetlicy, która otacza
opieką 200 dzieci naszej Szkoły. 320 uczniów korzysta z obiadów.
Uczniowie Szkoły wywodzą się z rodzin o różnym statusie społecznym i materialnym.
Wg badań prowadzonych w roku szkolnym 2016/17 większość dzieci uczęszczających
do Szkoły wychowuje się w rodzinach pełnych, mogących samodzielnie zaspokoić potrzeby
emocjonalne i materialne dzieci. Rodziny te przekazują dzieciom właściwe wzorce społeczne,
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oparte na poszanowaniu ogólnie przyjętych norm i wartości. Często są to rodziny
wielopokoleniowe, w których istnieje silna więź emocjonalna, a dzieci motywowane są do
systematycznej

nauki,

rozwoju osobowości i zainteresowań.

Dzieci te mają należycie

ukształtowane poczucie własnej wartości i wrażliwość społeczną. Dobra sytuacja materialna
tych rodzin sprzyja właściwemu zaopatrzeniu dzieci w niezbędne podręczniki, przybory
szkolne oraz pozwala na udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Niestety część uczniów Szkoły wychowuje się w rodzinach rozbitych lub niepełnych
(około 8%). Sytuacje te spowodowane są rozwodami rodziców lub śmiercią jednego z nich.
Zdarzają się również wyjazdy zarobkowe rodziców za granicę, które powodują czasowe
ograniczenie kontaktu z dzieckiem (około 1,5% rodzin). Brak jednego z rodziców często ma
niekorzystny wpływ na rozwój dziecka, jego postępy w nauce i zachowanie.
Niektóre dzieci zmagają się z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością
(około 4%). Wiąże się to z częstszymi nieobecnościami dzieci w szkole, co utrudnia
systematyczną naukę. Dzieci te wymagają stałej opieki ze strony nauczycieli i rodziców oraz
stworzenia atmosfery sprzyjającej akceptacji przez grupę rówieśniczą.
Pewna część uczniów pochodzi z rodzin, w których występuje trudna sytuacja
materialna (około 8%). Rodziny takie mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb
materialnych dzieci (zakup podręczników, przyborów szkolnych, czasem nawet żywności lub
ubrań). Uczniowie ci mają również mniejsze możliwości rozwijania swoich zainteresowań
poza szkołą. Nasza placówka w miarę możliwości pomaga takim dzieciom, współpracując
z instytucjami i organizacjami, takimi jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum
Pomocy Rodzinie, Caritas, Świetlica socjoterapeutyczna i inne. Dzięki nim udaje się uzyskać
dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej.
Największym zagrożeniem dla rozwoju dzieci i przyczyną trudności szkolnych są
patologie (alkoholizm, przemoc w rodzinie) i nieudolność wychowawcza jednego lub obojga
rodziców (łącznie około 2%). Tacy opiekunowie stanowią zły przykład dla swoich dzieci
i zaburzają ich normalne funkcjonowanie społeczne oraz mają destrukcyjny wpływ na rozwój
osobowości młodego człowieka. Zwykle dzieci z takich rodzin wymagają specjalistycznej
pomocy.
Szerszą

grupę

stanowią

uczniowie

wymagający

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej oraz specjalistycznej (90%).
Są to uczniowie, których trudności wynikają z:



niepełnosprawności
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szczególnych uzdolnień



specyficznych trudności w uczeniu się



niepowodzeń edukacyjnych



zaburzeń komunikacji językowej



choroby przewlekłej



zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi



trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska szkolnego
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych



wychowujących się w rodzinach niepełnych (uczniowie z rodzin rozbitych,
półsieroty, eurosieroty)

Szkoła jako placówka wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, podejmuje interwencje
oraz na bieżąco i w miarę możliwości rozwiązuje zaistniałe problemy i zagrożenia. Aby
niwelować trudności wychowawcze i dydaktyczne przeprowadzane są rozmowy z rodzicami
i uczniami oraz proponowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.
Szkoła oferuje także możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania (SKS-y, chór, koła przedmiotowe), umożliwiających pokonywanie trudności
w nauce (zajęciach dydaktyczno

-

wyrównawczych i korekcyjno

–

kompensacyjne),

korygowania wad wymowy na zajęciach logopedycznych oraz wad postawy na gimnastyce
korekcyjnej.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie w celu realizacji swoich zadań współpracuje
z różnymi placówkami kulturalno- oświatowymi, takimi jak: Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum Zamek, Miejski Dom Kultury, a także innymi instytucjami, m.in.: Powiatową
Komendą Policji, Strażą Pożarną, Sądem dla Nieletnich, Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas,
SANEPID.

Uczniowie

i zainteresowaniami,

mają

możliwość

wykazania

się

swoimi

zdolnościami

biorąc udział w konkursach, włączając się w akcje charytatywne.

W szkole organizowane są prelekcje dla dzieci i rodziców oraz spotkania z ciekawymi
ludźmi, realizowane są liczne programy edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne.
Szkoła stara się motywować do pracy i nauki nagradzając aktywność, pochwalając
pozytywne zachowania, oferując wsparcie w sytuacjach trudnych. Stara się również uczyć
przeciwstawiać się negatywnej presji środowiska, przyjmować odpowiedzialność za własne
zachowanie oraz czerpać radość z osobistego rozwoju.
10

Wychowanie
w naszej szkole

„Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju –
uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także
odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych
stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest
też
z

uczeniem

się

konstruktywnego

własnymi brakami,

radzenia

sobie

trudnościami i negatywnymi

emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.”
H. Rylke
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Wstęp
Działalność

wychowawcza

szkoły

należy

do

podstawowych

celów

polityki

oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która
w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego
obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego dąży do wychowania
absolwenta, który troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Chce, aby
absolwent kierował się w życiu wartościami takimi jak: rodzina, miłość, zdrowie, wiara,
przyjaźń, nauka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, mądrość, dobroć, patriotyzm.
Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które
wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Założeniem jest przede wszystkim
podmiotowe

traktowanie

ucznia,

a

wartości

skłaniają

człowieka

do

podejmowania

odpowiednich wyborów czy decyzji.
Wypełniając

zadanie

wychowawcze,

nasza

szkoła

wspomaga

i

wspiera

przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, dba o upamiętnienie
postaci i wydarzeń z przeszłości a także najważniejszych świąt narodowych i symboli
państwowych.
Przyjmując za patrona ks. Jana Twardowskiego, nasza szkoła określiła kierunek
pracy wychowawczej i dydaktycznej kształtując przyjazny klimat w szkole, wzmacniając
więzi z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, uwrażliwiając wszystkich na pomoc,
wsparcie i tolerancję innych. Taka postawa pozwala funkcjonować w szkole Radzie
Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu oraz aktywnie współpracować ze środowiskiem
lokalnym.

Wartości istotne dla społeczności szkolnej
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie przyjęła w 2003r. za patrona ks. Jana
Twardowskiego. Osoba patrona jest dla całej społeczności szkolnej wzorem szacunku wobec
drugiego człowieka, otwarcia się na potrzeby innych. Również ma ogromny wpływ na system
wartości. Niezbędnym i kluczowym elementem w budowaniu programu wychowawczego
staje się zatem potrzeba ustalenia wartości ważnych dla całej społeczności szkolnej. W roku
szkolnym 2015/16 przeprowadzona została diagnoza uznawanych wartości wśród: uczniów,
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nauczycieli,

rodziców,

pracowników

niepedagogicznych.

W

poszczególnych

klasach

przeprowadzone zostały zajęcia, podczas których uczniowie tworzyli „Kryształ wartości”.
Towarzyszyło tym zajęciom wiele zaangażowania ze strony uczniów. Rodzice, nauczyciele
i pracownicy

niepedagogiczni

wybierali

poprzez

selekcjonowanie

z

podanej

listy

najważniejsze dla nich wartości. Zgromadzone dane pozwoliły wyłonić listę wartości
ważnych dla całej społeczności szkolnej.
1)

Rodzina – jest grupą osób mieszkających razem, połączonych więzami krwi.

W rodzinie kształtują się uczucia dziecka, postawy, system wartości oraz normy i wzorce
postępowania.
2)

Miłość – stanowi silną więź, która łączy ze sobą bliskich sobie ludzi.

3)

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - „zdrowie to stan

dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak
choroby lub niepełnosprawności”.
4)

Wiara – przeświadczenie o słuszności i prawdziwości własnych przekonań,

o tym, że to w co wierzymy jest wartościowe.
5)

Przyjaźń – bliskie, serdeczne relacje z kimś, oparte na wzajemnej życzliwości

i zaufaniu.
6)

Bezpieczeństwo – przekonanie, że nic nam nie zagraża. Bezpieczeństwo

zapewnia rodzina, szkoła, przyjaciele.
7)

Nauka – ciekawość, chęć zdobywania nowych wiadomości, doświadczeń,

zdolności.
8)

Odpowiedzialność – poczucie obowiązku dbania o bliskie osoby, jak również

zdolność ponoszenia konsekwencji za swoje czyny .
9)

Mądrość – umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy lub doświadczeń.

10)

Dobroć – postępowanie kierowane życzliwością i chęcią niesienia pomocy.

11)

Patriotyzm

-

budzenie

w

uczniach

szacunku

do

tradycji,

poczucia

przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej. Chcemy by
nasi uczniowie rozwijali w sobie poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
12)

Wolontariat – motywowanie uczniów do dobrowolnej, bezinteresownej,

świadomej pracy na rzecz innych lub całego społeczeństwa,
13)

Postawa

odpowiedzialnego

proekologiczna

-

kształtowanie

za stan środowiska przyrodniczego

postawy

gospodarza

w miejscu zamieszkania ucznia

i w szkole, kształtowanie pozytywnej postawy wobec ochrony środowiska przed degradacją
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Zasoby szkoły
Zasoby szkoły, a także podejmowane działania zmierzające do ciągłego ich
doskonalenia stanowią podstawę do realizacji zadań wychowawczych. Szkoła nasza posiada
ponad 50 lat tradycji, wypracowaliśmy własne logo, hymn szkoły, sztandar, ceremoniały. Rok
rocznie obchodzimy święto patrona – ks. Jana Twardowskiego, który dla całej społeczności
szkolnej jest wzorem do naśladowania. Ponadto dysponujemy wykwalifikowaną, stale
kształcącą się kadrą pedagogiczną, dla której priorytetem jest dbałość o wszechstronny
rozwój uczniów:
(…)kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz podejmuje różnorodne
działania wychowawcze i opiekuńcze. Nauczyciele systematycznie rozpoznają potrzeby
edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne. Dostosowują formy
i metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów, grupy, klasy. Zgodnie z rozpoznanymi
potrzebami i trudnościami, podejmują działania indywidualizujące pracę z uczniem.
Prowadzone przez nich działania kształtują pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
Wszyscy nauczyciele dbają o dobre relacje z uczniami, tworzą sytuacje, podczas których
uczniowie mogą wyrażać swoje opinie czy zgłaszać inicjatywy. (…). 1
Nasza szkoła za ważny cel działalności dydaktycznej i wychowawczej uznaje
również troskę o pielęgnowanie i rozwój talentów dzieci już w początkowych latach nauki.
Wiele różnorodnych rodzajów zajęć pozalekcyjnych nie tylko pozwala rozwijać dzieciom
swoje zainteresowania, ale również służy zaspakajaniu potrzeby przynależności i satysfakcji
życiowej, podnosi samoocenę i umożliwia uczniom osiąganie swoich pierwszych sukcesów.
(…)Dbałość o jakość nauczania, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb
uczniów sprawiają, że uczniowie odnoszą sukcesy. (…) Uczniowie z sukcesami biorą udział
w szkolnych, międzyszkolnych i kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, plastycznych,
muzycznych oraz sportowych. (…) Szkoła upowszechnia osiągnięcia uczniów w środowisku
lokalnym oraz promuje wartość uczenia się, szczególnie wśród uczniów, rodziców i całej
społeczności lokalnej. (…).2

1
z Raportu z Zewnętrznej Ewaluacji Problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr2 im. ks. Jana
Twardowskiego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/16.
2

z Raportu z Zewnętrznej Ewaluacji Problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr2 im. ks. Jana

Twardowskiego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/16.
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Uczniom z niepełnosprawnościami dostosowuje
możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia.
odpowiednio wykształconą i będąca
w dziedzinach:

oligofrenopedagogiki,

się

nauczanie do ich

Dysponujemy w tej dziedzinie

w trakcie doskonalenia
surdopedagogiki,

kadrą specjalistów
społecznej

profilaktyki

i resocjalizacji, terapii pedagogicznej i rewalidacji, arteterapii ,logopedii oraz wczesnego
wspomagania w rozwoju i edukacji dziecka i ucznia z autyzmem.
Już w początkowych latach nauki szkoła nasza kierując się wzorcem postawy
naszego patrona, kształtując szeroko pojętą postawę otwartości w życiu społecznym,
uwrażliwia dzieci na pomoc, wsparcie i tolerancję osób - dzieci dotkniętych chorobą, poprzez
działalność charytatywną samorządu uczniowskiego i całej społeczności szkolnej. Zachęca
do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

uczniów

w tym

angażowanie się w wolontariat.
(…)Rozwijanie empatii i uwrażliwiania na potrzeby innych odbywa się między
innymi poprzez pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz angażowanie uczniów do
udziału w corocznych akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Tornister Pełen Nadziei) 3 Pomoc
dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum.
Dba o kształtowanie postaw prozdrowotnych przez udział w różnych programach
i akcjach .
Nauczyciel będący doradcą

zawodowym w naszej szkole wspiera uczniów

w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji .
Nie sposób pominąć aspektu współpracy na płaszczyźnie rodzic – nauczyciel
–

uczeń.

W

naszej

szkole

funkcjonuje

Rada

Rodziców

i Samorząd

Uczniowski,

co przekłada się na ciągłą współpracę pomiędzy rodzicami, nauczycielami z udziałem dzieci,
a tym samym wzmacnianie więzi ze szkołą.
(…)Rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły, przekazują opinie i postulaty
dotyczące działań w zakresie dydaktyki i wychowania, co uwzględniane jest przez szkołę
w planowaniu i realizacji zadań. Uczestniczą również w podejmowaniu decyzji, organizują
wycieczki i wyjazdy edukacyjne(…).4

3
z Raportu z Zewnętrznej Ewaluacji Problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr2 im. ks. Jana
Twardowskiego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/16.
4

z Raportu z Zewnętrznej Ewaluacji Problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr2 im. ks. Jana

Twardowskiego w Łańcucie w roku szkolnym 2015/16.
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Uczniowie naszej szkoły mają możliwość nabywania kompetencji społecznych
poprzez udział w projektach zespołowych i indywidualnych oraz organizacji i zrządzaniu
tymi projektami.
Szkoła nasza stale, budując stabilny system wartości wśród uczniów, zwraca uwagę
na wpajanie zasad właściwego, kulturalnego zachowania w relacjach z innymi ludźmi
w każdej sytuacji, respektowanie i przestrzeganie ustalonych norm. Wprowadza uczniów
w świat wartości: współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.
Szkoła nasza:
 będzie wspólnotą, wszyscy (nauczyciele, rodzice i uczniowie) będą mieć wpływ na jakość
jej pracy i przyjazną, serdeczną atmosferę,
 będzie wspólnotą wychowującą w duchu ważnych wartości dla całej społeczności
szkolnej, wynikających z przeprowadzonej diagnozy w roku szkolnym 2015/ 2016,
 będzie organizacją uczącą się, stale poszukującą sposobów odnowy poprzez nieustanny
proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonalenia
pracowników z myślą o uczniach i ich rodzinach.
Cele wychowawcze szkoły:
 Rozwijanie

umiejętności służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

zdobywaniu

wiedzy i selekcjonowaniu informacji oraz efektywnemu komunikowaniu się z innymi.
 Wspomaganie uczniów w rozumieniu i respektowaniu ich praw i obowiązków.
 Kształtowanie postawy tożsamości indywidualnej, godności swojej i innych osób.
 Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych.
 Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, poszanowanie świąt
narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu.
 Wzmacnianie

poczucia

tożsamości narodowej,

przywiązania

do

historii i tradycji

narodowych.
 Kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec drugiego człowieka, zachęcanie do
podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania
się w wolontariat.
 Utrwalanie i pogłębianie motywacji do uczenia się oraz przygotowanie do pełnienia ról
społecznych w życiu dorosłym, do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 Nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych, umiejętności współpracy w grupie,
w tym w środowiskach wirtualnych, odróżniania właściwego postępowania od złego,
dążenia do właściwych wyborów oraz bycia odpowiedzialnym za siebie i innych.
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 Rozwijanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na
rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią.

Wizja szkoły
Szkoła wyposaża ucznia w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające dalszą
edukację.

Stwarza,

we

współpracy

nauczycieli,

rodziców

i

uczniów,

warunki

wszechstronnego wzajemnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, społecznym, moralnym
i duchowym, czerpiąc wiedzę z systemu wartości Patrona.
Cele wychowawcze szkoły:
 Rozwijanie

umiejętności służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

zdobywaniu

wiedzy i selekcjonowaniu informacji oraz efektywnemu komunikowaniu się z innymi.
 Wspomaganie uczniów w rozumieniu i respektowaniu ich praw i obowiązków.
 Kształtowanie postawy tożsamości indywidualnej, godności swojej i innych osób.
 Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych.
 Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, poszanowanie świąt
narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu.
 Wzmacnianie

poczucia

tożsamości narodowej,

przywiązania

do

historii i tradycji

narodowych.
 Kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec drugiego człowieka, zachęcanie do
podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania
się w wolontariat.
 Utrwalanie i pogłębianie motywacji do uczenia się oraz przygotowanie do pełnienia ról
społecznych w życiu dorosłym, do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 Nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych, umiejętności współpracy w grupie,
w tym w środowiskach wirtualnych, odróżniania właściwego postępowania od złego,
dążenia do właściwych wyborów oraz bycia odpowiedzialnym za siebie i innych.
 Rozwijanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na
rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią.
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Misja szkoły
Szkoła nasza:
 będzie wspólnotą i wszyscy: nauczyciele, rodzice i uczniowie będą mieć wpływ na jakość
jej pracy,
 będzie wspólnotą wychowującą wzajemnie wszystkich, którzy ją tworzą
 będzie organizacją uczącą się, stale poszukującą sposobów odnowy poprzez nieustanny
proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonalenia
pracowników z myślą o uczniach.
Szczególną rolę w kształtowaniu oraz wychowaniu młodego pokolenia odgrywa
rodzina. Jest ona pierwszym i niezastąpionym środowiskiem, w którym dziecko rozwija swoją
osobowość, pierwszą i najważniejszą szkołą kształtującą jego dojrzałość i rozwój społeczny.
Rodzina, ze względu na wyjątkową siłę więzi, może stanowić dla dziecka środowisko
szczęścia i bezpieczeństwa, jednak z tej samej przyczyny może stać się miejscem silnych
zaburzeń i urazów. Planując działania wychowawcze, mamy na uwadze również to
niepożądane zjawisko, ujawniające się zwłaszcza w rodzinach patologicznych i niewydolnych
wychowawczo.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie, jako jedna
z instytucji wspierających rodzinę między innymi w trudzie wychowywania, opiera swój
Program Wychowawczy na uznaniu wiodącej roli rodziców w wychowaniu dzieci, ale także
dostrzega wagę ich odpowiedzialności i obowiązków. Zakładamy, że jesteśmy partnerami
rodziców naszych uczniów w procesie wychowywania,
współpracujemy

w

planowaniu

i

udzielaniu

liczymy się z ich opiniami,

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

umożliwiamy realizację inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i naszej szkoły. Pomoc z jaką
przychodzimy rodzicom jest niemal natychmiastowa, a to dlatego, że mamy nieprzerwany
kontakt z nimi poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Szkoły Podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym
otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych
ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie
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uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym
poświęca swój czas, i które stara się rozwijać. Dążymy do wychowania absolwenta, który:
1. Jest odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:
 zna swoje prawa w szkole i w domu, potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie,
 stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponieść konsekwencje swoich
czynów,
 cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki,
 posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym,
 respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,
 dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia,
 działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
2. Jest samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
 zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich,
 wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania
z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, informatycznych,
 łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, w grupie działa zgodnie z obowiązującymi
w niej zasadami,
 posiada własne zdanie i jest gotów prezentować je innym, respektując ich prawo do
odmienności,
 dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich
przestrzegać.
3. Jest uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:
 rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujących w jego
otoczeniu,
 umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje,
 stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych.
 szanuje historię, tradycje i kulturę własnego narodu oraz dziedzictwo kulturowe innych
nacji,
 ma poczucie tożsamości i przynależności do otoczenia (społeczności lokalnej, Polski,
Europy i świata).
19

4. Jest kulturalny, taktowny, tolerancyjny, co oznacza, że:
 rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,
 w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go,
 dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych ludzi,
 zna i stosuje normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowym,
 używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych,
 potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych
(np. kino, teatr, wycieczka).
5. Jest krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
 potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do
określonego celu,
 z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego,
a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,
 odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

Strategia wychowawcza szkoły – zadania szkoły
Konstruując zadania wychowawcze szkoły, a następnie realizując różne przedsięwzięcia
szkoła nasza zapewnia uczniom wsparcie w prawidłowym rozwoju poprzez:

 wspomaganie - szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu
celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
b) współpracę wychowawców klas z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
c) realizowanie programów szkoły: wychowawczego i profilaktyki
Ponadto szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
poprzez:
a) organizację zajęć świetlicowych,
b) zapewnienie spożywania gorących posiłków,
c) udzielanie pomocy materialnej w miarę posiadanych środków;

 korygowanie

szkoła nasza organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów,
uwzględniając w szczególności ich potrzeby rozwojowe. Realizuje zadania
opiekuńcze nad uczniami, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych
potrzebują pomocy poprzez:
-
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a) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie, Sądem Rejonowym
w Łańcucie oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
dzieciom i rodzicom,
b) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach opisanych
w odrębnym dokumencie zwanym Systemem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz Wspierania Uczniów w SP2.
c) organizowanie nauczania indywidualnego,
d) umożliwianie realizacji indywidualnych programów nauczania. W szkole organizowane
są zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań: zajęcia pozalekcyjne
mają formę: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych,
kół zainteresowań (przedmiotowych, artystycznych,
sportowych i innych), zajęć terapeutycznych.

 kształtowanie – szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości
religijnej poprzez naukę religii w szkole. Szkoła respektuje chrześcijański system
wartości i uniwersalne zasady etyki.

 profilaktyka - Szkoła zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego
rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ceremoniał i tradycje szkolne
Szkoła

posiada

sztandar,

logo

szkoły

oraz zasady

ceremoniału

szkolnego.

Obrzędowość szkolną tworzą rytuał i kultywowane zwyczaje związane z uroczystościami.
Uroczyści z ustalonym ceremoniałem szkolnym to:

 Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 Pasowanie Pierwszoklasistów;
 Święto Niepodległości,
 Święto Konstytucji 3-go Maja,
 Dzień Patrona Szkoły,
 Pożegnanie Absolwentów,
W szkole jest kącik poświęcony Patronowi Szkoły. Gromadzone są pamiątki
w kąciku Patrona Szkoły, Kroniki Szkoły, Kroniki Patrona, Samorządu Uczniowskiego
i Kroniki Klasowe. Za przestrzeganie obrzędowości odpowiada dyrektor szkoły oraz opiekun
samorządu

uczniowskiego.

Likwidacja

lub

wprowadzenie nowych form obrzędowości
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następuje za zgodą rady pedagogicznej – na wniosek dyrektora, nauczycieli, rady rodziców
lub samorządu uczniowskiego.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie posługuje się
własną symboliką. W skład symboliki, która nawiązuje do wartości ogólnoludzkich oraz idei
patriotycznych i tradycji polskiej szkoły wchodzą:
1) nazwa szkoły;
2) sztandar;
3) logo;
4) hymn.
Tradycję naszej szkoły stanowią stałe uroczystości wpisane w szkolny kalendarz,
które budują klimat szkoły, kształtują postawy, tradycję oraz korzenie na tle środowiska
lokalnego.
Do takich momentów w życiu naszej szkoły należą np.:


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego;



Szkolne i miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej;



Pasowanie na ucznia klasy I;



Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę;



Jasełka szkolne i klasowe spotkania przy opłatku;



Szkolna zabawa choinkowa;



Dni otwarte w SP-2;



Szkolne i miejskie obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;



Dzień Patrona – ks. Jana Twardowskiego;



Pożegnanie klas VIII



Uroczyste Zakończenie roku Szkolnego.

Rokrocznie

organizowanych

jest

również

szereg

konkursów

szkolnych

i międzyszkolnych, zawodów sportowych, w których uczniowie naszej szkoły osiągają
sukcesy, niejednokrotnie swoje pierwsze .
Tradycją szkoły stały się

Akcje Charytatywne ( Szlachetna Paczka, Góra Grosza,

pomoc dla Hospicjum dziecięcego, Domu Dziecka, dla Fundacji Pro Spe, itd.), które
kształtują

u

dzieci piękną

postawę

bezinteresownej

pomocy wobec potrzebujących,

niepełnosprawnych, chorych i starszych( postawę wolontariuszy).
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Szkolną tradycją jest

też umieszczanie na Stronie Internetowej Szkoły, do

wiadomości rodziców, dzieci i nauczycieli oraz lokalnego środowiska, informacji o przebiegu
wydarzeń i uroczystości szkolnych.
Akcja Codziennego Głośnego Czytania Dzieciom

w szkole, również zalicza się już

do naszych tradycji.
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Profilaktyka
w naszej szkole

Profilaktyka jest chronieniem człowieka
w rozwoju przed zagrożeniami
i reagowaniem na nie.

Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia
przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.

24

Wstęp
Profilaktyka

rozumiana

jest

jako

zapobieganie

występowaniu

niepożądanych

procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system
działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów
w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły, tj. w ramach
godzin wychowawczych i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
Zadaniem

szkolnej

profilaktyki jest

poprzez działania wychowawczo

-

chronienie

profilaktyczne,

młodzieży

przed

zagrożeniami

a także reagowanie w sytuacjach

rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.
Profilaktyka

w

szkole

obejmuje

profilaktykę

skoordynowaną

z

działaniami

wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany
na podstawie diagnozy społeczności szkolnej.
Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania,
obejmująca równolegle trzy nurty działania:
 wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu,
 ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój
i dezorganizują zdrowy styl życia,
 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu.
Profilaktyka jest zatem, chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami
i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi
zakłóceniami rozwoju,

promowanie

zdrowego

trybu

życia,

zapobieganie zagrożeniom.

Stanowi ona nieodłączną część wychowania, które jest stałym procesem doskonalenia
młodego człowieka.

Założenia szkolnej profilaktyki
Profilaktyka w naszej szkole jest całościową strategią mającą na celu rzeczywistą
ochronę naszych uczniów i doskonalenie ich środowiska. Tworzenie działań profilaktycznych
zostało poprzedzone diagnozą potrzeb podmiotów szkoły, ich problemów, możliwości oraz
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uwarunkowań otoczenia. Wskaźnikami do opracowywania ich była wstępna diagnoza
rzeczywistych problemów środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli:
 problemy uczniów widoczne na terenie szkoły,
 problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez pedagoga i nauczycieli,
 problemy zgłaszane przez rodziców,
 problemy sygnalizowane przez opiekunów, kuratorów sądowych.
Elementem tej diagnozy były badania ankietowe środowiska szkolnego:
 uczniów (załącznik nr 1),
 rodziców (załącznik nr 2),
 nauczycieli (załącznik nr 3).
Profilaktyka w szkole, koncentruje się na wzmacnianiu czynników chroniących:
 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
(zainteresowanie nauką szkolną),
 wspomaganie

rozwoju

moralnego

uczniów

(poszanowanie

norm,

wartości

i autorytetów),
 stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych:
kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych itp.
 wspomaganie

rodziców

w

prawidłowym

pełnieniu

przez

nich

funkcji

wychowawczych.
Działalność szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną
w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości
ucznia
Aby

profilaktyka

odniosła

właściwy

skutek

szkoła

współpracuje

z

następującymi

instytucjami:
 placówkami kulturalno - oświatowymi takimi jak: Miejska Biblioteka Publiczna,
Muzeum Zamek, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(uczestnictwo

w

spektaklach

teatralnych

o

charakterze profilaktycznym,

udział

w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno - oświatowe, uczestnictwo
w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym, uczestnictwo w zawodach
sportowych)
 placówkami

oświatowo

środowiskowa,

–

opiekuńczymi

i

socjalnymi

takimi

jak:

świetlica

Caritas, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejska Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
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Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne SELF (pomoc
uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce, pomoc dzieciom z rodzin
uzależnionych
w trudnej

i patologicznych,

sytuacji

materialnej,

udzielenie
udział

pomocy
w

rodzinom

prelekcjach

znajdującym

organizowanych

się
przez

psychologów, pedagogów)
 placówkami wymiaru sprawiedliwości takimi jak: Powiatowa Komenda Policji, Sąd
Rodzinny

(współpraca z Sądem, kuratorami zawodowymi i społecznymi, współpraca

z dzielnicowym i specjalistami ds. nieletnich, udział w zajęciach prowadzonych przez
Policję)
 innymi placówkami

takimi jak: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Straż

Pożarna (spotkania, programy profilaktyczne)

Cele działań profilaktycznych
Działalność profilaktyczna w naszej szkole ma charakter profilaktyki uniwersalnej, której
celem jest wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia
oraz podejmowanie działań, mających na celu ograniczanie zachowań ryzykownych. Główne
cele programu profilaktyki w naszej szkole to:
 Promowanie zdrowego stylu życia
 Wzmacnianie czynników chroniących
 Osłabianie czynników ryzyka
W trakcie działań profilaktycznych:
Uczniowie :
 zdobywają umiejętność efektywnego komunikowania się, podejmowania decyzji oraz
radzenia sobie ze stresem,
 potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby,
 pogłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj. koleżeństwo, przyjaźń,
zaufanie i uczciwość,
 uczniowie uczą się

radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz przemocą

z zewnątrz potrafią bez użycia siły, przemocy radzić sobie z trudnymi uczuciami, stają
się bardziej tolerancyjni, szanują „odmienność” innych,
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 zdobywają

wiedzę

dotyczącą

zdrowia

psychicznego,

społecznego,

fizycznego

i duchowego,
 starają się właściwie zorganizować naukę i wykorzystać czas wolny dla pełnego
rozwoju
 uczą się bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie
Nauczyciele:

 stanowią swoją osobą przykład dla uczniów,


potrafią rozpoznawać wczesne objawy trudności uczniów,

 znają sposoby interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 są wsparciem dla uczniów i rodziców.
Rodzice:
 mogą oczekiwać na wsparcie i pomoc dyrekcji, wychowawców, pedagoga, nauczycieli
w procesie wychowania dzieci,
 rodzice otrzymują rzetelne informacje o trudnościach i problemach dzieci, są
poinformowani o możliwości specjalistycznej pomocy.
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Procedury postępowania
i interwencji w sytuacjach kryzysowych
Poniżej przedstawiony zostanie wykaz procedur stanowiących strategię reagowania
w sytuacjach trudnych i
kryzysowych, wymagających szczególnej interwencji. Celem
umieszczania wykazu procedur jest jasne zaprezentowanie porządku szkolnego, podanie
jednoznacznej informacji o tym, jakie sytuacje zostały ujęte przez społeczność szkolną
w kategorii sytuacji kryzysowych i trudnych, wobec których przyjęto czytelne zasady
reagowania.
1. Procedura interwencyjna dotycząca samowolnych
odprowadzania ich po lekcjach do świetlicy szkolnej

oddaleń

uczniów

podczas

2. Procedura postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych
3. Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci ze Świetlicy Szkolnej
4. Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej
5. Procedury postępowania w przypadku nieobecności:
6. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły i poza nią.
7. Procedura postępowania w przypadku kradzieży
8. Procedura interwencyjna dotycząca wypadków
9. Procedura interwencyjna dotycząca zachowań agresywnych
10. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
demoralizacją.
11. Procedura postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego, przestępstwa:
12. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun będący pod
wpływem alkoholu przychodzi odebrać dziecko po lekcjach lub innych zajęciach
odbywających się pod opieką nauczyciela- wychowawcy
13. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji
(wulgaryzmy, głośne rozmowy, obrażanie nauczyciela, stwarzanie zagrożenia dla siebie
lub innych)
14. Procedura interwencyjna dotycząca samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia
15. Procedura postępowania w sytuacji
niedozwolonych na terenie szkoły.

posiadania

niebezpiecznych

przedmiotów

16. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub
pracownika szkoły: (np.: obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie
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karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do
nauczyciela lub pracownika szkoły).
17. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej
własności.
18. Procedura postępowania w szkole z dzieckiem przewlekle chorym - padaczka.
19. Procedura korzystania z telefonów komórkowych ( i innych urządzeń służących do
komunikacji) na terenie szkoły.
20. Procedura postępowania w sytuacji zaobserwowania nagłej zmiany w zachowaniu
dziecka, zachowań nietypowych, innych niż zwykle.
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PROCEDURA INTERWENCYJNA
DOTYCZĄCA SAMOWOLNYCH ODDALEŃ UCZNIÓW
PODCZAS ODPROWADZANIA ICH PO LEKCJACH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Nauczyciel stwierdzający brak dziecka w świetlicy szkolnej informuje o tym fakcie
wychowawcę grupy świetlicowej, w przypadku jego nieobecności sam podejmuje
interwencję.

2. Nauczyciel interweniujący sprawdza w dzienniku świetlicy, czy dziecko zgłosiło się
w tym dniu do świetlicy po zakończonych zajęciach szkolnych.

3. Jeżeli w dzienniku grupowym figuruje obecność, ustala ewentualne miejsce pobytu

dziecka (dodatkowe zajęcia, biblioteka, szatnia, boisko szkolne, higienistka, pedagog
szkolny).

4. Nauczyciel

interweniujący kontaktuje się z wychowawcą klasy, względnie
z nauczycielem, który prowadził ostatnią lekcję. W przypadku ich nieobecności
sprawdza, czy nie ma informacji w dzienniku klasowym.

5. Nauczyciel interweniujący informuje telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, oraz
stara się ustalić, czy dziecko nie przebywa pod ich opieką.

6. W przypadku stwierdzenia nieobecności przy rodzicach lub opiekunach nauczyciel
interweniujący informuje dyrekcję szkoły o samowolnym oddaleniu się dziecka ze
Świetlicy Szkolnej.

7. W sytuacji nie ustalenia miejsca pobytu dziecka nauczyciel interweniujący
w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgłasza zaginięcie dziecka na policję.

8. Nauczyciel interweniujący składa notatkę w dzienniku grupy wychowawczej, do
której należy dziecko oraz informuje wychowawcę klasy o przebiegu podjętej
interwencji.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA
PRZY ZWALNIANIU DZIECKA Z ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

1. Każdorazowe zwolnienie dziecka

ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone
w zgłoszeniu, rodzic zobowiązany jest potwierdzić na piśmie zawierającym stosowną
informację o konieczności zwolnienia, z czytelnym podpisem i datą.

2. Wymieniony dokument uczeń jest zobowiązany przedstawić wychowawcy lub
kierownikowi świetlicy.

3. Nauczyciel świetlicy po

otrzymaniu pisma informującego
w świetlicy odnotowuje jego nieobecność w dzienniku.

4.

o

zwolnieniu ucznia

Otrzymane pismo dołącza do dokumentacji ucznia przechowywanej w segregatorze.
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzone są i odbierane osobiście przez
rodziców /prawnych opiekunów/ z sali świetlicowej.

2. Rodzice /prawni opiekunowie/ ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało
przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Przyjście dziecka do świetlicy odnotowywane jest przez nauczyciela świetlicy na
liście obecności.

4. Rodzice/opiekunowie prawni

odbierający dziecko ze świetlicy powinni zgłosić ten

fakt do wychowawcy świetlicy.

5. Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy przez rodziców lub inna osobę dorosłą
wskazaną przez rodziców w Karcie przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej.

6. Odbiór dziecka ze świetlicy przez osobę nie wskazaną w przez rodziców w Karcie
przyjęcia do świetlicy może się odbyć na tylko podstawie pisemnego oświadczenia.

7. W bardzo wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim
kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać
inną wskazaną przez rodzica osobę.

pozwolenie na odebranie dziecka przez

8. Jeżeli dziecko samodzielnie lub pod opieką starszego rodzeństwa wraca do domu musi
posiadać pisemne oświadczenie rodziców.

9. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy
świetlicy.

10. Dzieci, które w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej uczestniczą w dodatkowych
zajęciach są zabierane i odprowadzane do świetlicy przez osoby prowadzące zajęcia.

11. Jeżeli rodzic zabierze dziecko wprost po zajęciach pozalekcyjnych powinien ten fakt
zgłosić do nauczyciela w świetlicy szkolnej.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA
ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.

Nauczyciel pełniący dyżur w przypadku stwierdzenia nieodebrania dziecka po
godzinach pracy świetlicy szkolnej powinien skontaktować się telefonicznie
z rodzicami lub opiekunami w celu ustalenia miejsca ich pobytu i przyczyn
nieodebrania dziecka z placówki oraz ustalenia najkrótszego czasu odbioru.

2.

W sytuacji braku możliwości kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
nauczyciel kontaktuje się z innymi osobami uprawnionymi do odbioru dziecka
wskazanymi pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów) w karcie zgłoszenia
dziecka do świetlicy szkolnej.

3.

Do momentu przybycia osoby uprawnionej do odbioru dziecka, wychowawca
świetlicy ma obowiązek zapewnić opiekę wychowawczą uczniowi.

4.

W sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości kontaktu z rodziną lub osobami
uprawnionymi
do odbioru dziecka ze świetlicy
nauczyciel zgłasza fakt
pozostawienia dziecka w placówce na policję.

5.

Wychowawca świetlicy o zaistniałej sytuacji informuje kierownika świetlicy lub
dyrektora szkoły.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI:
LICZNE NIEOBECNOŚCI
1. Rodzic ma obowiązek powiadomić o przyczynie nieobecności dziecka w szkole,
w terminie nie późniejszym niż 3 dni.
2. Po trzech dniach, jeśli rodzic nie poinformował nauczyciela o nieobecności dziecka,
nauczyciel kontaktuje się (telefonicznie lub osobiście) z rodzicem, w celu wyjaśnienia
sytuacji.
-

odnotowanie faktu tej rozmowy w dzienniku lekcyjnym.
3. Na najbliższej godzinie wychowawczej od powrotu po nieobecności dziecka w szkole,
rodzic ma obowiązek dostarczyć pisemne usprawiedliwienie wychowawcy lub
usprawiedliwić nieobecność dziecka drogą e- mailową w dzienniku elektronicznym.
4. W sytuacji niemożności w/w kontaktu z wychowawcą klasy informacja
o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana telefonicznie lub
osobiście do sekretariatu szkoły.

 PODEJRZEWANIE O PRZETRZYMYWANIE DZIECKA W DOMU
1. Nauczyciel podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicem dziecka, celem
wyjaśnienia nieobecności w szkole. odnotowanie tego faktu w dzienniku
lekcyjnym.
2. Nauczyciel informuje rodzica o konsekwencjach wynikających z nieobecności ucznia
określonych rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i Statucie Szkoły.
3. Przesłanie przez wychowawcę - po uprzedniej konsultacji z dyrekcją szkoły - pisma
urzędowego (list polecony) do rodzica informującego o konieczności zgłoszenia się
rodzica do szkoły, w celu wyjaśnienia sytuacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji pedagoga szkolnego, wychowawcy
i dyrektora szkoły, informujemy rodzica o przekazaniu sprawy do Sądu Rodzinnego.
5. Odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji pedagoga szkolnego.
 WAGARY
1. W przypadku stwierdzenia wagarów, wychowawca ma obowiązek niezwłocznie
skontaktować się z rodzicami ucznia.
2. Szczegółowa, indywidualna analiza każdego przypadku wagarów podczas spotkania
wyjaśniającego sytuacje i jej przyczyny:
-

spotkanie wyjaśniające organizuje wychowawca,
w rozmowie wyjaśniającej biorą udział: uczeń, rodzic, wychowawca,
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sporządzenie notatki w dzienniku lekcyjnym, z przebiegu rozmowy,
przypomnienie
konsekwencji
wynikających
z
nieusprawiedliwionych
nieobecności, określonych w Statucie Szkoły,
- odnotowanie faktu wagarów w klasowym zeszycie wychowawczym.
3. W przypadku powtórzenia się sytuacji wagarów objęcie ucznia indywidualną opieką
pedagoga szkolnego
-

-

próba wyjaśnienia przyczyny wagarów
wychowawcy, rodzica, pedagoga

uczniowskich,

podczas

spotkania

-

wspólne ustalanie (rodzic – wychowawca - pedagog) indywidualnych form
kontroli obecności ucznia w szkole (np. karta obserwacyjna uczęszczania do
szkoły, wizyty domowe wychowawcy lub pedagoga, kontakt ucznia itd.)

-

poinformowanie ucznia przez wychowawcę, o podjętych ustaleniach

-

sporządzenie notatki o formach kontroli ucznia oraz o przebiegu wspólnych
spotkań pedagoga, wychowawcy, rodzica i ucznia, w dzienniku lekcyjnym
i dokumentacji pedagoga szkolnego.

4. W szczególnych przypadkach, w sytuacji braku reakcji rodziców lub braku
oczekiwanych efektów rozmów dyrektor szkoły zawiadamia właściwe organy
o niezrealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego.
 SPÓŹNIENIA
1. W

przypadku stwierdzenia powtarzających się, nagminnych spóźnień ucznia
wychowawca ma obowiązek podjąć próbę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji podczas
rozmowy indywidualnej z uczniem.

2. Podjęcie wspólnych ustaleń oraz poinformowanie ucznia o sankcjach przewidzianych
za spóźnienia w Statucie Szkoły.
3. Sporządzenie notatki o formach kontroli ucznia w zeszycie wychowawczym.
4. W przypadku powtarzania się sytuacji związanej ze spóźnianiem wychowawca ma
obowiązek poinformowania pedagoga szkolnego oraz rodziców/opiekunów.
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PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA SAMOWOLNEGO
OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego
zajęciach miało to miejsce zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność dziecka na lekcji
oraz niezwłocznie powiadomić wychowawcę, pedagoga lub dyrektora.
2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor powiadamia telefonicznie
rodzica/prawnego
opiekuna
dziecka,
w
przypadku
z rodzicami/prawnymi opiekunami, powiadamia policję.

o zaistniałej sytuacji
braku
kontaktu

3. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.
4. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie
z rodzicami/prawnymi
opiekunami,
którzy
mają
obowiązek
informowania
wychowawcy o powodach nieobecności w szkole ich dziecka. Jeżeli są to sytuacje
nawracające, ustala się system pracy
z uczniem, w celu eliminacji zachowań
niepożądanych. O uzgodnieniach informuje się dyrektora.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW
NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ

1. Odebranie uczniowi papierosów przez nauczyciela interweniującego.
2. W przypadku złego samopoczucia ucznia skierowanie go do higienistki szkolnej
3. Rozmowa nauczyciela interweniującego lub wychowawcy z uczniem, mająca na celu
ustalenie przebiegu wydarzenia oraz ewentualnych dalszych uczestników.
4. W przypadku wystąpienia
rodzicom/opiekunom.

objawów

chorobowych

-

przekazanie

ucznia/uczniów

5. Poinformowanie rodziców /opiekunów uczestników zajścia i zaistniałym fakcie.
6. Druga rozmowa wychowawcy z uczestnikami biorącymi udział w zajściu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu nikotyny na organizm dziecka oraz
konsekwencji wynikających z palenia tytoniu na terenie szkoły.
7. Objęcie ucznia pomocą pedagogiczną.
8. Przekazanie informacji przez wychowawcę rodzicom/ opiekunom o zaistniałym fakcie
wraz z podjętymi przez szkołę sankcjami zgodnymi ze Statutem Szkoły oraz
o konsekwencjach wynikających z powtórzenia się incydentu. .
9. Procedura obowiązuje również w przypadku palenia e – papierosów (elektronicznych).
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży przez poszkodowanego lub innych uczniów nauczyciel
powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym incydencie. Gdy sytuacja miała miejsce
na jego lekcji, uczestniczy do końca w rozwiązaniu problemu.

2. Nauczyciel interweniujący powiadamia o zajściu wychowawcę i pedagoga szkolnego.
3. Nauczyciel

interweniujący (ewentualnie wychowawca lub pedagog) dąży do
zidentyfikowania osób biorących udział w zdarzeniu (sprawcę, świadków innych osób)
oraz ustalenia okoliczności zajścia.

Proponowane sposoby ustalenia okoliczności zdarzenia w zależności od specyfikacji:

- rozmowa indywidualna z poszkodowanym, ustalenie przyczyny takiego postępowania,
- rozmowa indywidualna ze sprawcą lub osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia
(zgodnie z zasadami dyskrecji),

- rozmowa z ewentualnymi świadkami zdarzenia,
- poinformowanie klasy o zaistniałym zdarzeniu i próba ustalenia istotnych dla spraw
faktów,

- zawiadomienie dyrekcji szkoły o zaistniałym incydencie,
- zgłoszenie faktu na Policję (o czym decyduje wychowawca w porozumieniu
z dyrekcją szkoły, po oszacowaniu wagi sprawy i wartości szkody),

- w sytuacji ustalenia sprawcy kradzieży wezwanie jego rodziców/opiekunów,
poinformowanie
ich
o zaistniałym zdarzeniu i ewentualnych konsekwencjach
(np. zawiadomienie Sądu Rodzinnego), zastosowanych sankcjach, zgodnie
ze Statutem Szkoły, co ustala wcześniej wychowawca klasy w porozumieniu
z dyrekcją szkoły,

- objęcie ucznia opieką pedagogiczną (podjęcie działań zmierzających do zmiany
zachowania)

- sporządzenie przez wychowawcę stosownej notatki w dzienniku zajęć lekcyjnych,
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PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA WYPADKÓW

Nauczyciel, pracownik szkoły, który zaobserwował lub dowiedział się o wypadku ma
obowiązek:

1. Zapewnić dziecku opiekę, odizolować go od innych uczniów.
2. W celu ustalenia okoliczności wypadku porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem
(o ile jest to możliwe) i świadkami wypadku.

3. Udzielić pierwszej pomocy, a przy ciężkim wypadku odprowadzić poszkodowanego do
gabinetu higienistki szkolnej lub poprosić panią higienistkę o przybycie na miejsce
zdarzenia ( jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi
uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innego pracownika szkoły).

4. Higienistka w miarę możliwości udziela pomocy i odnotowuje ten fakt w zeszycie
pierwszej pomocy, osoba interweniująca jest zobowiązana poinformować wychowawcę i
dyrektora szkoły.

5. Szkoła (dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego) ma obowiązek powiadomić
rodziców/opiekunów dziecka a w szczególnie ciężkim przypadku wezwać pogotowie.

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub nieprzybycia rodziców/opiekunów
po dziecko, wyznaczona do tego osoba jest zobowiązana zapewnić poszkodowanemu
opiekę do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom.

7. W przypadku, gdy nie ma przy dziecku rodziców/opiekunów, a pogotowie musi zabrać
poszkodowanego do szpitala, obowiązkiem osoby interweniującej, wychowawcy lub
innego pracownika szkoły (wyznaczonego przez dyrektora) jest pojechanie z dzieckiem
do szpitala i zaopiekowanie się nim aż do chwili przejęcia go przez rodziców/opiekunów
lub do momentu podjęcia przez lekarzy decyzji o hospitalizowaniu.

8. Bezpośrednio po zajściu należy zgłosić wypadek Społecznemu Inspektorowi Pracy (SIP),
działającemu w szkole.
 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

szkoły

zawiadamia

 O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia
niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki
i odpowiada za nie.
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W RAZIE WYPADKU NA TERENIE SZKOŁY DYREKTOR JEST ZOBOWIAZANY:
1. Zapewnić natychmiastową pomoc medyczną i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
2. Zawiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia oraz
organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty.
3. Zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
4. Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.
5. Powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem, jest przeprowadzenie postępowania
powypadkowego.
6. Omówić na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej okoliczności i przyczyny
wypadku oraz poinformować ją o zastosowanych środkach profilaktycznych.
7. Zatwierdzić protokół powypadkowy.
8. Przekazać rodzicom/opiekunom
poszkodowanego ucznia,
szkołę kuratorowi oświaty kopię protokołu powypadkowego.

organowi prowadzącemu

9. Prowadzić rejestr wypadków uczniów.
10. Po sporządzeniu sprawozdania z wypadków, na najbliższym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność
zapobiegawczą.
11. Organizować różne formy pracy nad poprawą znajomości przez uczniów i pracowników
szkoły przepisów BHP.
12. Przy wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadomić właściwego prokuratora.
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PROCEDURA INTERWENCYJNA DOTYCZĄCA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
Podejmując interwencję wobec zachowań agresywnych w stosunku do uczniów klas I –
III należy mieć na uwadze, iż jest to początek procesu uczenia się zachowań zgodnych
z obowiązującymi normami społecznymi. Uświadamianie konsekwencji takich zachowań,
umożliwienie dokonania przez ucznia rozróżnienia co dobre a co złe w zaistniałej sytuacji
powinno mieć pierwszeństwo przed stosowaniem kar statutowych.

1. W przypadku zaobserwowania (zgłoszenia przez innych) agresji (fizycznej, psychicznej,
słownej) nauczyciel interweniujący przerywa to zachowanie.

2. Nauczyciel identyfikuje uczniów biorących udział w zdarzeniu (ofiara, agresor, świadek),
ustala klasę, imiona i nazwiska uczniów.

3. Nauczyciel

interweniujący
informuje
zgłoszonym przez innych incydencie.

wychowawcę

klasy

o zaobserwowanym,

4. Wychowawca

(ewentualnie
nauczyciel interweniujący)
przeprowadza
rozmowę
z uczniem/uczniami, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, udziela stosownych
pouczeń.

5. Wychowawca sporządza notatkę o zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym (opis zdarzenia,
osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany, nazwisko osoby interweniującej wraz
z podpisem itp.

6. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów ucznia/uczniów - uczestników zdarzenia,
o zaistniałej sytuacji.

7. W przypadku ponownego wystąpienia (kolejnych) zachowań agresywnych wychowawca
klasy powiadamia pedagoga szkolnego, a w przypadku następnych dyrekcję szkoły.

8. W przypadku zdarzenia o szczególnie drastycznym przebiegu (stwarzającego zagrożenie
dla zdrowia lub życia) lub powtarzających się zdarzeń wychowawca zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły - wspólnie ustalają
dalszy przebieg postępowania (m. in. rozważają możliwość udzielenia uczniom pomocy
psychologicznej lub poinformowania o zaistniałym zdarzeniu Sądu Rodzinnego, Policji).

9. Wychowawca

(ewentualnie
nauczyciel
interweniujący,
pedagog)
rodziców/opiekunów uczniów (uczestników zdarzenia) o zaistniałej sytuacji.

informuje

10. Wychowawca sporządza notatkę w dzienniku zajęć lekcyjnych (opis zdarzenia).
11. Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją szkoły ustala rodzaj kary (zgodnie ze Statutem
Szkoły) i powiadamia rodziców o rodzaju zastosowanych kar.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI
I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ.
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się
od spełniania
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup
przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga / psychologa szkolnego i dyrekcję szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz
w ich obecności
z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców/opiekunów zaś bezwzględnie do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie
do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje
o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
Podobnie
w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody
oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania
z pedagogiem/psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów.
5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich.

 W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA - ŻE NA TERENIE SZKOŁY UCZEŃ
ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza lub
higienistkę szkolną
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

w celu stwierdzenia stanu zdrowia,

4. Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
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5. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole,
czy też przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do
dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu
zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki.
6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają
przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej C,5 %a
alkoholu lub wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) Policja ma
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku, do
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do
wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się
rodziców/opiekunów oraz Sąd Rodzinny.
8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków
na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na
szkołę obowiązek powiadomienia Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu
Rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.
 W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ
PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona
substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego i wzywa Policję.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE
SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK,
POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor. itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich
związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa)
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji!

2. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do
natychmiastowego stawiennictwa.
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4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani
pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje
odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera
ją do ekspertyzy. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył
substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładna
notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:
- Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
- Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
- Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
- Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń; który ukończył 13 lat a nie
ukończył 17 lat.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat
należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa
przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub Policję.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCY CZYNU KARALNEGO, PRZESTĘPSTWA

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4. Powiadomienie rodziców ucznia,
5. Niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest
nikomu znana,
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
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PROCEDURA POSTEPOWANIA NAUCZYCIELA /WYCHOWAWCY WOBEC UCZNIA,
KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

1. Nauczyciel/wychowawca będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
2. Udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia
poprzez wezwanie lekarza, ew. karetki pogotowia w przypadku kiedy ofiara doznała
obrażeń.
3. Niezwłocznego
ucznia,

powiadomienia dyrektora szkoły, powiadomienia rodziców/opiekunów

4. Niezwłocznego wezwania Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne
jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i
ewentualnych świadków zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym
na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów
i wezwać Policję - tel. 997 lub 112.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN BĘDĄCY POD
WPŁYWEM ALKOHOLU PRZYCHODZI ODEBRAĆ DZIECKO PO LEKCJACH LUB INNYCH
ZAJĘCIACH ODBYWAJĄCYCH SIĘ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA- WYCHOWAWCY

1. Wychowawca nie może przekazać opieki nad dzieckiem rodzicowi/ prawnemu opiekunowi,
którego zachowanie wskazuje, że znajduje się pod wpływem alkoholu.
2. Zapewnia dziecku opiekę i stara się skontaktować telefonicznie z drugim rodzicem/
prawnym opiekunem, który byłby w stanie odebrać dziecko.
3. Jeżeli powiadomienie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna nie jest możliwe wychowawca
informuje dyrektora o zaistniałym zdarzeniu i wspólnie podejmują decyzję o zawiadomieniu
Policji - gdy nie możliwości kontaktu z dyrektorem nauczyciel sam powiadamia Policję.
4. Do czasu przybycia Policji opiekę nad dzieckiem sprawuje wychowawca lub inny
nauczyciel wskazany przez dyrektora.
5. Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządza notatkę służbową w dzienniku
lekcyjnym.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA UTRUDNIAJĄCEGO PROWADZENIE
LEKCJI (WULGARYZMY, GŁOŚNE ROZMOWY, OBRAŻANIE NAUCZYCIELA, STWARZANIE
ZAGROŻENIA DLA SIEBIE LUB INNYCH)
Nauczyciel podejmuje
i rozwiązania problemu:

działania

wychowawcze

zmierzające

do

eliminacji

trudności

1. Upomina ucznia słownie i przypomina o obowiązkach ucznia zapisanych w Statucie
Szkoły.
2. Upomina ucznia wpisując uwagę do zeszytu wychowawczego.
3. Zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o istniejących trudnościach (pisemnie,
telefonicznie).
4. Przeprowadza rozmowę z rodzicami, konsultując z nimi dalsze postępowanie wobec
ucznia. Ustala zakres zachowań ucznia wymagających zmiany oraz działania, które
należy podjąć przez rodziców i nauczycieli.
5. W przypadku powtarzania się zachowań niewłaściwych wychowawca powiadamia
pedagoga szkolnego, psychologa lub dyrektora, którzy podejmują działania zgodnie ze
swoimi kompetencjami (diagnoza występujących trudności uzupełniona o wyniki
badań specjalistycznych).
6. W przypadku braku zmiany zachowania nauczyciel stosuje kary, zgodnie z zapisami
Statutu Szkoły.
7. W przypadku, gdy uczeń dalej uniemożliwia prowadzenie lekcji, stwarza zagrożenie
dla siebie, innych uczniów i nauczycieli, bądź rodzice nie wyrazili zgody na badanie
u specjalistów lub badanie nie wniosło wskazań do dalszej pracy wychowawczej,
dyrektor w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego
o wgląd w sytuację rodzinną.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW
NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu. Jeżeli uczeń odmawia
oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma taki obowiązek,
a w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu
szkolnego.

2. W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla
życia lub zdrowia, natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia
Policję.

3. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy,

pedagoga

i dyrekcji

szkoły.

4. Wyciągnięcie konsekwencji zgodnie ze Statutem Szkoły.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ
NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY: (OBELŻYWE WYZWISKA, GROŹBY, OPLUWANIE,
PRZYCZEPIANIE KARTECZEK, RZUCANIE PRZEDMIOTAMI, AGRESJA FIZYCZNA, ZABRANIE
PRZEDMIOTU NALEŻĄCEGO DO NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY)
1.
2.
3.
4.
5.

Powiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji, rodziców.
W każdym przypadku powiadomienie Policji.
Natychmiastowy wpis do dziennika lekcyjnego.
Zastosowanie kary zgodnie ze Statutem Szkoły
Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np.
przeprosiny, praca społeczna).
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA
DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ WŁASNOŚCI

1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi
osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających
na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
3. Wezwanie rodziców.
4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie Policji.
5. Zastosowanie kary zgodnie ze Statutem Szkoły.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZKOLE Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

- PADACZKA

W razie napadu:
1. Przede wszystkim zachować spokój.
2. Zapewnić sobie pomoc (nie opuszczając sali):
 osoby, która wyprowadzi pozostałe dzieci z sali i pozostanie z nimi sprawując
opiekę,
 wezwać pogotowie ratunkowe,
 zawiadomić dyrekcję, rodziców i jeśli jest higienistkę szkolną.
3. Odsunąć niebezpieczne przedmioty (krzesło, stół).
4. Założyć rękawiczki jednorazowe (jeśli istnieje taka możliwość).
5. Chronić głowę dziecka: przyklęknąć od strony głowy i podtrzymywać dłońmi głowę
poszkodowanego tak, by nie uderzał o podłogę (ewentualnie wsunąć pod głowę bluzę,
koc tak, by amortyzowały uderzenia).
6. O ile to możliwe kontrolować czas, spojrzeć na zegarek i określić czas trwania ataku.
7. Po ataku skontrolować funkcje życiowe (sprawdzić oddech, tętno). Jeżeli
poszkodowany może pozostać w tym samym miejscu, ułożyć go w pozycji bocznej
bezpiecznej, przykryć i pozwolić zasnąć.
8. Przygotować się na ewentualne, kolejne ataki i starać się zapamiętać czas ich trwania.
9. Jeśli doszło do mimowolnego oddania kału, moczu – przykryć.
10. Pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.
Nie wolno:
Podnosić pacjenta.
Krępować ruchów.
Wkładać czegokolwiek między zęby i do ust.
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PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ( I INNYCH URZĄDZEŃ
SŁUŻĄCYCH DO KOMUNIKACJI) NA TERENIE SZKOŁY

1. Uczniowie mają prawo do wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych
(i innych urządzeń służących do komunikacji) z zastrzeżeniem, że mogą ich używać
tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą nauczyciela lub wychowawcy.
2. W trakcie zajęć i przerw obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu
(i innych urządzeń służących do komunikacji), urządzenie powinno być wyłączone
lub maksymalnie wyciszone.
3. Telefony ( i inne urządzenia służące do komunikacji) powinny służyć jedynie do
kontaktowania się z rodzicami – zakazuje się korzystania z gier oraz filmowania,
nagrywania i fotografowania.
4. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zgubienia lub kradzieży telefonu
komórkowego ( i innych urządzeń służących do komunikacji)
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PROCEDURA W SYTUACJI ZAOBSERWOWANIA NAGŁEJ ZMIANY W ZACHOWANIU DZIECKA,
ZACHOWAŃ NIETYPOWYCH, INNYCH NIŻ ZWYKLE

1. Nauczyciel reaguje gdy zaobserwuje nagłą zmianę w zachowaniu ucznia, czy tez
zachowanie inne niż zwykle, nietypowe.
2. Niezwłocznie rozmawia z uczniem w celu wyjaśnienia przyczyn takiego zachowania.
3. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu, przekazuje sprawę pedagogowi
szkolnemu
4. Wychowawca, pedagog kontaktuje się rodzicem/opiekunem
dziecka i informuje
o zaistniałej sytuacji
5. Dalsze działania podejmowane w szkole zależne są od specyfiki problemu.
6. Wychowawca, pedagog
ściśle współpracują z rodzicami w celu monitorowania
zachowania ucznia
O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia, szkoła informuje rodziców na
spotkaniach z rodzicami.
Powyższe procedury są dostępne w dokumentacji szkoły, u dyrektora szkoły,
u pedagoga szkolnego, bibliotece szkolnej, stronie internetowej szkoły oraz w pokoju
nauczycielskim.
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Działania
wychowawcze
i profilaktyczne
realizowane
w roku szkolnym
2017/2018
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Kalendarz wydarzeń i uroczystości
Nazwa wydarzenia
Rozpoczęcie roku szkolnego
2017/18

Termin

Odpowiedzialni

4 września 2017 J. Mielczarek, J. Walkowiak,
roku
/poniedziałek/

S. Surmacz-Rachwał, B. Jarosz
krzesła – nauczyciele WF
nagłośnienie – M. Szumierz
poczet sztandarowy –D. Danak
oprawa liturgiczna – ks. Tomasz
Sieradzki, s. Antonina, s. Janina

Pasowanie na Ucznia

5 września 2017 J. Mielczarek, J. Walkowiak,
roku
/wtorek/

S. Surmacz-Rachwał, B. Jarosz
wychowawcy klas I:
L. Szotowicz, I. Szurlej, J. Dudek
krzesła – nauczyciele WF
nagłośnienie – M. Szumierz
poczet sztandarowy –D. Danak

Miejskie i szkolne obchody

13 października

Dnia Edukacji Narodowej

2017 roku

L. Dziadosz-Haładyj

/piątek/

Samorząd Uczniowski

klasy IV- VII

radiowęzeł szkolny
16 października
2017 roku
/poniedziałek/
obchody miejskie
Święto Biblioteki Szkolnej

październik 2017 U. Misiuda

/w ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych /
Święto Odzyskania

Koncert Pieśni

B. Jarosz, G. Blajer-Kiełb,

Niepodległości

Patriotycznej

S. Surmacz-Rachwał

przez Polskę

"Patriotyczne

nagłośnienie – P. Hadław

śpiewanie"

wychowawcy klas I - VII
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10 listopada 2017 klasy I-III
roku

E. Bereza /opracowanie scenariusza

/piątek/

zajęć nt. 100-ej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę/

/obchody szkolne/
wychowawcy klas VI
11 listopada 2017 uczniowie klas VI
D. Danak – poczet sztandarowy
roku /sobota/
/obchody miejskie/
Wystawa Bożonarodzeniowa
/główny hol szkoły/
+
dekoracja okien na piętrze szkoły
+
kiermasz ozdób świątecznych
Klasowe spotkania
przy opłatku…

grudzień 2017

A. Musiał, R. Chudzik
L. Dziadosz-Haładyj /SU/
i wychowawcy klas IV-VII

SK Caritas, świetlica
21 grudnia 2017 s. Janina, s. Antonina
roku /czwartek/

+

ks. Tomasz Sieradzki
wychowawcy klas I-VII

JASEŁKA SZKOLNE

B. Jarosz, dekoracja – świetlica
nagłośnienie – M. Szumierz

Szkolna zabawa choinkowa

11 stycznia 2018

dekoracja:

klasy I – II /9.00 – 11.00/

roku

klasy III – IV /11.30 – 13.30/

/czwartek/

J. Mielczarek

Prezentacja

od 24 stycznia

klasy IV-VII

wyników nauczania

2018 roku

L. Szotowicz, M. Ogryzek,

klasy V – VII /16.00 – 19.00/

M. Pusz, T. Sander

i osiągnięć uczniów klas IV-VII
w I półroczu roku szkolnego
2017/18 w formie wystawy
Szkolne

marzec 2018

Rekolekcje Wielkopostne

s. Antonina, s. Janina,
ks. Tomasz Sieradzki
wychowawcy klas I-VII

Wystawa Wielkanocna

marzec 2018

E. Bereza, M. Ogryzek

/główny hol szkoły/
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+

L. Dziadosz-Haładyj /SU/

dekoracja okien na piętrze szkoły

i wychowawcy klas IV-VII

+
+ kiermasz ozdób świątecznych
Spotkanie organizacyjne
z rodzicami przyszłych

SK Caritas, świetlica
marzec/kwiecień wychowawcy klas III
2018

pierwszoklasistów

pedagog, logopeda, kierownik
świetlicy, Zespół ds. promocji szkoły
nagłośnienie – P. Hadław
nauczyciele i wychowawcy

Dni otwarte w SP-2

marzec/kwiecień klas I – VII
2018

pedagog, logopeda, wychowawcy
świetlicy,
Zespół ds. promocji szkoły

Dzień Ziemi
/wystawa/

20 kwietnia 2018 L. Dziadosz-Haładyj,
roku
/piątek/

Rocznica Uchwalenia

Obchody szkolne

Konstytucji 3-go Maja

27 kwietnia 2018
roku

D. Kisała
S. Surmacz-Rachwał

H. Szura, W. Szura
M. Szumierz /nagłośnienie/

/piątek/
forma do ustalenia
Obchody miejskie wychowawcy klas III
3 maja 2018 roku uczniowie klas III

Tydzień Języka Polskiego

/czwartek/

D. Danak – poczet sztandarowy

maj 2018

U. Misiuda, G. Blajer-Kiełb,
J. Noga, H. Szura, J. Walkowiak

Dzień Patrona SP 2

4 czerwca 2018

J. Noga, B. Jarosz,

roku

dekoracja - świetlica

/poniedziałek/

poczet sztandarowy –D. Danak
/uroczystość w kościele/
oprawa liturgiczna – ks. Tomasz
Sieradzki, s. Antonina, s. Janina
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Szkolny Dzień Sportu

czerwiec 2018

wychowawcy klas I-III

klasy I-III
klasy VI-VII

M. Bieniasz-Noga, M. Kusiak
M. Pusz, B. Tendaj
A. Sekunda, D. Kaszowski
P. Gołofit

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018

2017/18

roku
/piątek/

klasy I-III
B. Nitkiewicz,
B. Jarosz, S. Surmacz-Rachwał

klasy IV-VII
J. Walkowiak,
B. Jarosz, S. Surmacz-Rachwał
krzesła – nauczyciele WF
nagłośnienie – P. Hadław
poczet sztandarowy –D. Danak
oprawa liturgiczna – ks. Tomasz
Sieradzki, s. Antonina, s. Janina
Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

2018/19

roku
/poniedziałek/

A. Szabatowska, L. Szyszka
S. Surmacz-Rachwał
krzesła – nauczyciele WF
nagłośnienie – M. Szumierz
poczet sztandarowy –D. Danak
oprawa liturgiczna – ks. Tomasz
Sieradzki, s. Antonina, s. Janina

Pasowanie na Ucznia

4 września 2018
roku
/wtorek/

A. Szabatowska, L. Szyszka
S. Surmacz-Rachwał
krzesła – nauczyciele WF
nagłośnienie – M. Szumierz
poczet sztandarowy –D. Danak
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Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania mogą
korzystać z szerokiej oferty zajęć. Zajęcia planowane w bieżącym roku
szkolnym:
ZAJĘCIA KOREKCYJNO

– KOMPENSACYJNE

charakter zajęć
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opinii ppp
indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opinii ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zalecane w opiniach ppp

uczestnicy
kl. I - III
kl. I i II
kl. III
kl. II
kl. I
kl. IV i V
kl. V
kl. VII
kl. VI
kl. VI
kl. VII

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

charakter zajęć
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
przyroda
przyroda
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
język polski
język polski
język polski
język polski

uczestnicy
kl. I
kl. I
kl. I
kl. II
kl. II
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. IV - V
kl. V
kl. VI
kl. VI
kl. V a,b,d
kl. V c
kl. VI a,c
kl. IV
kl. V
kl. VI a,b,d
kl. VI c
kl. IV
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ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

charakter zajęć
koło literacko - plastyczne
koło czytelnicze „Mali czytelnicy”
koło czytelnicze „Bajkolandia”
koło matematyczne (szachy, sudoku, nauka kodowania)
koło literacko - czytelnicze
koło plastyczne
koło matematyczne (gry i zabawy matematyczne rozwijające logiczne
myślenie)
koło plastyczne
koło matematyczne
twórcze gry i zabawy matematyczne (szachy, warcaby, sudoku, klocki Geo,
Logico, Piccolo)
koło matematyczne
koło języka angielskiego
koło matematyczne
koło matematyczne
chór szkolny
chór szkolny
koło plastyczne
koło polonistyczne
koło polonistyczne
koło polonistyczne
koło polonistyczne

uczestnicy
kl. I
kl. I
kl. I
kl. II
kl. II
kl. II
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. III
kl. VI
kl. IV
kl. VII a,c
kl. IVc,d,e
kl. IVa,b,d Vb
kl. IV - VII
kl. V
kl. VI a,b,d
kl. VII
kl. IV

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

w formie zajęć sportowych
charakter zajęć
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dziewcząt
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla chłopców
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dziewcząt
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla chłopców
tenis ziemny dla dziewcząt i chłopców
pływanie dla dziewcząt i chłopców
pływanie dla dziewcząt i chłopców

uczestnicy
kl. II - III
kl. II - III
kl. IV
kl. VII
kl. IV - V
kl. VI
kl. V b
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Plany wychowawcze klas 1 - 3 w roku szkolnym 2017/2018
Plan wychowawcy klasy I a
Działania

Termin

Ewaluacja

1.

Organizacja zespołu klasowego i urządzenie klasopracowni:
Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w szatni
i w klasie.

IX-X

ocena dyżurów

2.

Zapoznanie uczniów z Regulaminem Szkoły, regulaminem klasopracowni.

IX-X

ocena zachowania

3.

Zajęcia integrujące zespół klasowy.

cały rok

4.

Rozwijanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni.

5.

Nauka współdziałania w zespole.

6.

Wybór samorządu klasowego.

I.

Uwagi
o realizacji

cały rok
cały rok
II

Zmiana układu usadzenia w ławkach w trakcie roku szkolnego w celu lepszego
poznania się uczniów i lepszej integracji zespołu (nawiązanie nowych przyjaźni i relacji)

cały rok

Kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem,
rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji jako przeciwdziałanie uzależnieniom.

cały rok

zapis w dzienniku

7.

8.

zapis w dzienniku
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II. Symbole, tradycje, obrzędy – kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:
1. Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.
2.

Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym.

3.

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.

4.

Współpraca z IPN – zajęcia pt. „Historia symboli narodowych”

III. Obchody świąt i uroczystości:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Uroczystość Pasowania na Ucznia.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Dzień Zmarłych.
5. 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości.
6. Klasowa Wigilia.
7. Dzień Babci i Dziadka
8. Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja.
9. Dzień Matki i Dzień Ojca
10. Dzień Dziecka.
11. Rocznica nadania szkole im. ks. Jana Twardowskiego.
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

cały rok

II półrocze
IX
IX
X
XI
XI
XII
V
V-VI
VI
VI
VI

udział,
obserwacja uczniów

ocena zachowania
ucznia podczas apeli
i uroczystości
udział
w organizowanych
uroczystościach,
zapisy w
dokumentacji szkolnej
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IV. Rozwój zainteresowań uczniów:
1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.
koło plastyczne- czytelnicze
2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
3. Współpraca z:
1. MDK w Łańcucie,
2. Filharmonia Podkarpacka – cykl audycji muzycznych
3. MBP w Łańcucie
4. Muzeum – Zamek w Łańcucie
Lekcja muzealna – spotkanie ze Świętym Mikołajem
5. Teatr Maska w Rzeszowie
Sztuka teatralna jako alternatywna forma edukacji dzieci i młodzieży – spektakle
uwzględniające tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

cały rok
cały rok

dzienniki zajęć,
wytwory uczniów,
zdobyte nagrody
i wyróżnienia
w organizowanych
konkursach

XII
IX
cały rok

Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Szczególne zwrócenie
uwagi na konkursy promujące zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczną.

4.

V. Życie towarzyskie i kulturalne:
1. Składanie życzeń z okazji zbliżających się świąt.
2. Andrzejki klasowe.
3. Mikołajki.
4. Dzień Matki i Dzień Ojca.
5. Wspólne oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.
6. Udział w życiu szkoły.
7. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
8. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
VI. Wycieczki, poznanie własnego regionu:
1. Wycieczki do parku, na skrzyżowanie dróg.
2. Wycieczki do zakładów pracy, zwiedzanie miasta.
3. Wycieczka autokarowa.

XII, IV
XI
XII
V-VI
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

zapisy
w dzienniku
klasowym

cały rok

zapisy
w dzienniku
klasowym

V
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Wycieczki i spacery rekreacyjne.
VII.
Sport i zdrowie:
1. Udział w Dniu Sportu.
2. Program „Warzywa i owoce w szkole”. Nauka zdrowego odżywiania.

4.

VIII.
Współpraca z rodzicami:
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem
Wychowawczym, Programem Profilaktyki, WSO, Kalendarzem imprez.
3. Pedagogizacja rodziców.
- Pogadanka związana z promocją zdrowego stylu życia, poszerzenie wiedzy
rodziców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci
4. Współpraca z rodzicami w pracach społecznych, organizacji imprez klasowych i
wycieczek klasowych.
IX. Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw u dzieci:
1. Stosunek do kolegów, koleżanek, pracowników szkoły i rodziców.
2. Zgodne współżycie klasowe.
3. Bezpieczeństwo na drogach, podczas zabaw w szkole i poza szkołą –programy:
„Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „Bezpieczna Droga”
4. Bezpieczeństwo w Internecie.
5. Planowanie pracy w ciągu dnia – higiena psychiczna warunkiem zdrowia.
6. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i sens istnienia należy
do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
X. Prace społeczne dla klasy i szkoły – kształtowanie postaw proekologicznych:
Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.
Utrzymanie ładu i porządku w tornistrze i na ławkach.
Porządkowanie szkoły i terenu wokół szkoły w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

1.
2.
3.

cały rok
VI
cały rok

cały rok
IX

zapisy
w dokumentacji
szkolnej

cały rok
IX

podczas zajęć
przez cały rok
szkolny

zapisy
w dokumentacji
szkolnej

cały rok

systematyczna
kontrola

IV
Opracowała: Iwona Szurlej
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Plan wychowawcy klasy I b
Działania
I.









II.
1.
2.
3.
III.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizacja zespołu klasowego i urządzenie klasopracowni:
Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w szatni
i w klasie.
Zapoznanie uczniów z Regulaminem Szkoły , regulaminem klasopracowni.
Zajęcia integrujące zespół klasowy.
Rozwijanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni, formowanie poczucia godności i szacunku
Nauka współdziałania w zespole.
Wybór samorządu klasowego.
Ozdobienie klasy kwiatami pomoc w przygotowaniu, kącików zainteresowań.
Uporządkowanie szatni.
Wykonanie elementów dekoracyjnych do klasy.
Symbole, tradycje, obrzędy – kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:
Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.
Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym.
Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.
Obchody świąt i uroczystości:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Uroczystość Pasowania na Ucznia.
Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień Zmarłych.
11 listopada – Odzyskanie Niepodległości.
Opłatek wigilijny.
Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja.
Święto Matki.
Dzień Dziecka.
Rocznica nadania szkole im. ks. Jana Twardowskiego.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Termin

IX
IX-X
IX-X
IX
IX
II
IX
IX
IX

Ewaluacja

Uwagi
o realizacji

ocena dyżurów
ocena zachowania

zapis w dzienniku
kontrola czystości
gazetki klasowe

cały rok

udział,
obserwacja uczniów

IX
X
X
XI
XI
XII
V
V
VI
VI
VI

udział
w organizowanych
uroczystościach,
zapisy
w dokumentacji
szkolnej,
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IV.
6.
7.
8.
9.
V.








VI.
1.
2.
3.
4.
5.
VII.
1.
2.
3.
4.

VIII.
1.
2.
3.

Rozwój zainteresowań uczniów:
Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Współpraca z MBP, MDK, Szkoła muzyczna Yamaha, Muzeum Zamek w Łańcucie.
Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Życie towarzyskie i kulturalne:
Składanie życzeń z okazji zbliżających się świąt.
Andrzejki klasowe.
Mikołajki.
Wieczornica z okazji Dnia Matki.
Wspólne oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.
Udział w życiu szkoły.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:
Wycieczki do parku, na skrzyżowanie dróg.
Wycieczki do zakładów pracy, zwiedzanie miasta.
Wycieczka autokarowa.
Wycieczki i spacery rekreacyjne.
Udział w Dniu Sportu.
Współpraca z rodzicami:
Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców.
Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem
Wychowawczym, Programem Profilaktyki, WSO, Kalendarzem imprez.
Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.
Współpraca z rodzicami w pracach społecznych, organizacji imprez klasowych i
wycieczek klasowych.
Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw u dzieci:
Stosunek do kolegów, koleżanek, pracowników szkoły i rodziców.
Zgodne współżycie klasowe.
Bezpieczeństwo na drogach, podczas zabaw w szkole i poza szkołą.

cały rok

XII,
XI
XII
V
cały
cały
cały
cały

dzienniki zajęć,
wytwory uczniów,
zdobyte nagrody
i wyróżnienia
w organizowanych
konkursach

IV
zapisy
w dzienniku
klasowym
rok
rok
rok
rok

cały rok

cały rok
IX

zapisy
w dzienniku
klasowym

zapisy
w dokumentacji
szkolnej

cały rok
podczas zajęć
przez cały rok
szkolny

zapisy
w dokumentacji
szkolnej
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4.
5.
6.
7.
8.

IX.

Planowanie pracy w ciągu dnia.
Higiena warunkiem zdrowia.
Właściwe odżywianie dzieci .
Bezpieczne korzystanie z urządzeń cyfrowych.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Prace społeczne dla klasy i szkoły – kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.
2. Utrzymanie ładu i porządku w tornistrze i na ławkach.
3. Porządkowanie szkoły i terenu wokół szkoły w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

X.

cały rok

systematyczna
kontrola

Zadania wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Wychowania
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów rozwijających umiejętności komunikowania się:
aktywne słuchanie, parafrazowanie wypowiedzi.
Organizowanie zabaw uczących kulturalnego zachowania się, koleżeńskości,
współpracy
i współdziałania .
Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla uczniów klas I.
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Co wolno, a czego nie wolno robić
w szkole?”
Pomaganie uczniom w dokonywaniu adekwatnej samooceny w zakresie
respektowania norm obowiązujących w klasie .
Zorganizowanie zabaw edukacyjnych, rozwijających postawy szacunku wobec osób
dorosłych oraz wzajemnej życzliwości, otwartości i współdziałania w relacjach
z rówieśnikami.
Umożliwienie uczniom udziału w zajęciach z dogoterapii: rozwijanie umiejętności
właściwych zachowań wobec zwierząt, w tym postaw opiekuńczości i empatii.
Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „ Jestem bezpieczny
w szkole, w domu i na podwórku”.
Bezpieczne używanie komputera – spotkanie z informatykiem uświadamiające
zagrożenie uzależnień behawioralnych.

cały rok

zapisy
w dokumentacji
szkolnej

cały rok
IX –X
II półrocze
X
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10.
11.
12.

Udział w lekcjach muzealnych, wycieczkach do miejsc pamięci narodowej.
Przygotowanie apeli oraz uroczystości klasowych z okazji rozmaitych świąt.
Realizacja zagadnień z zakresu edukacji regionalnej: wycieczki do skansenu,
muzeum, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Opracowanie Lucyna Szotowicz
Plan wychowawcy klasy Ic
Działania

I.

Termin

Ewaluacja

IX

ocena dyżurów
ocena zachowania

Uwagi o
realizacji

Organizacja zespołu klasowego i urządzenie klasopracowni:
1. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w szatni
i w klasie.
2. Zapoznanie uczniów z Regulaminem Szkoły , regulaminem klasopracowni.
3. Zajęcia integrujące zespół klasowy.
4. Rozwijanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni.
5. Nauka współdziałania w zespole.
6. Wybór samorządu klasowego.

IX-X
IX
IX
IX
II
IX
IX

zapis w dzienniku
kontrola czystości
gazetki klasowe

IX

7. Ozdobienie klasy kwiatami.
8. Uporządkowanie szatni.
9. Wykonanie elementów dekoracyjnych do klasy.
II. Symbole, tradycje, obrzędy – kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:
1. Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.

cały rok

udział,
obserwacja uczniów
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2. Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym.
3. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.
4. Przygotowywanie uczniów do samorządności i działań dla innych. Praca w
samorządzie klasowym, udział w akcjach Szlachetna Paczka, zbiórkach na rzecz
Hospicjum dla dzieci, domów dziecka.
III. Obchody świąt i uroczystości:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Uroczystość Pasowania na Ucznia.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Dzień Zmarłych.
5. 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości.
6. Opłatek wigilijny.
7. Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja.
8. Dzień Matki.
9. Dzień Dziecka.
10.
Rocznica nadania szkole im. ks. Jana Twardowskiego.
11.
Dzień Ojca
12.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
IV. Rozwój zainteresowań uczniów:
1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.
2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
3. Współpraca z MBP, MDK, Szkoła muzyczna Yamaha, Muzeum Zamek
w Łańcucie, Filharmonią Podkarpacką
4. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
V. Życie towarzyskie i kulturalne:
1. Składanie życzeń z okazji zbliżających się świąt.
2. Andrzejki klasowe.
3. Mikołajki.

IX
IX
X
XI
XI
XII
V
V
VI
VI
VI
VI

cały rok

XII, IV
XI
XII
V

udział
w organizowanych
uroczystościach,
zapisy
w dokumentacji szkolnej,

dzienniki zajęć, wytwory
uczniów, zdobyte nagrody
i wyróżnienia
w organizowanych
konkursach

zapisy
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4.
5.
6.
7.

Wieczornica z okazji Dnia Matki.
Wspólne oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.
Udział w życiu szkoły.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.(Udział w akcjach charytatywnych,
wdrażanie do wolontariatu)
8. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
VI. Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:
1. Wycieczki do parku, na skrzyżowanie dróg.
2. Wycieczki do zakładów pracy, zwiedzanie miasta.
3. Wycieczka autokarowa.
4. Wycieczki i spacery rekreacyjne.
5. Udział w Dniu Sportu.
VII. Współpraca z rodzicami:
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem
Wychowawczym i Profilaktyki, WSO, Kalendarzem imprez.
3. Prezentacje i referaty dla rodziców.(Dziecko z niepełnosprawnością w klasie
szkolnej)
4. Współpraca z rodzicami w pracach społecznych, organizacji imprez klasowych i
wycieczek klasowych.
VIII. Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw u dzieci:
1. Stosunek do kolegów, koleżanek, pracowników szkoły i rodziców.
2. Zgodne współżycie klasowe.
3. Bezpieczeństwo na drogach, podczas zabaw w szkole i poza szkołą.
4. Planowanie pracy w ciągu dnia.
5. Higiena warunkiem zdrowia.
6. Dziecko z niepełnosprawnością w klasie szkolnej.

cały
cały
cały
cały

rok
rok
rok
rok

cały rok

w dzienniku klasowym

zapisy
w dzienniku klasowym

cały rok
IX
X
wg potrzeb
cały rok

zapisy
w dokumentacji szkolnej

podczas zajęć
przez cały rok
szkolny

zapisy
w dokumentacji szkolnej

Opracowanie: Joanna Dudek
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Nasze umowy klasa Ic
I. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć.
II. Uważnie słuchamy, gdy ktoś mówi.
III.Używamy czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry,
do widzenia.
IV. Zwracamy się do siebie po imieniu.
V. Jesteśmy dla siebie mili, pomagamy sobie nawzajem.
VI. Chętnie pracujemy na lekcjach, zgodnie bawimy się razem.
Plan wychowawcy klasy 2a
Działania
Organizacja zespołu klasowego i urządzanie klasopracowni:
1. Zajęcia integrujące zespół klasowy.
Przyjazna atmosfera w klasie. Używanie zwrotów grzecznościowych. Wzajemna
akceptacja i szacunek wobec siebie, kolegów.
2. Wybór samorządu klasowego.
3. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.
4. Dekoracja i ukwiecenie klasy, uporządkowanie przydzielonej szatni.
5. Przypomnienie uczniom Regulaminu Szkoły.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole na lekcjach oraz podczas przerw – dbanie
o bezpieczeństwo własne i innych rówieśników.
6. Budowanie szacunku dla mienia wspólnego, własnego i innych.
7. Stwarzanie sytuacji uczących współdziałania w zespole, rozwijanie uczuć koleżeństwa
i przyjaźni. Komunikowanie się i zgodna współpraca w grupie.
8. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedii, kół
zainteresowań. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do
jego potrzeb i możliwości.

Termin

Ewaluacja

Uwagi o
realizacji

1.

IX – X
IX
IX
IX
IX
IX
cały rok
cały rok
cały rok
IX

zna prawa ucznia i jego
obowiązki,

szanuje mienie własne
i wspólne,
potrafi współpracować
w grupie,
zapis uczniów, ustalenie
list
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Symbole, tradycje, obrzędy- kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:
1. Udział w uroczystościach i apelach szkolnych.
2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.
Postawa na baczność podczas hymnu. Strój galowy.
3. Zapoznanie z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, upamiętnianie postaci
i wydarzeń z przeszłości.
Obchody 100 –lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przybliżenie sylwetek
wielkich Polaków: J. Piłsudski, T. Kościuszko.
4. Zapoznanie z postacią ks. Jana Twardowskiego jako patrona szkoły.
Odwoływanie się do wartości Patrona szkoły.
5. Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym i kulturę języka.
6. Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej
i narodowej. Przygotowywanie dzieci do ról społecznych. Poznawanie zawodów swoich
rodziców.
7. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem.
2.

Obchody świąt i uroczystości:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Dzień Edukacji Narodowej.
3. Wszystkich Świętych.
4. Święto Niepodległości.
5. Opłatek Wigilijny.
6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7. Dzień Matki. Ojca
8. Dzień Dziecka.
9. Dzień Patrona.
10.Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

uczestniczy w
szkolnych
wydarzeniach,
zna symbole narodowe,
cały rok
zna ważne miejsca
pamięci narodowej
zna postać patrona
i jego twórczość,
identyfikuje się ze
swoim środowiskiem i
jego tradycjami,
uczestniczy
w wydarzeniach
organizowanych przez
lokalną społeczność,

3.

IX
X
XI
XI
XII
V
V, VI
VI
VI
VI

świadomie uczestniczy
w szkolnych
wydarzeniach,
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Rozwój zainteresowań uczniów:
1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.
2. Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
3.Współpraca z MBP, MDK, Muzeum Zamek w Łańcucie (lekcje muzealne), Filharmonią
Podkarpacką, Księgarnią NOVA, Teatrem Lalek „Maska”, Centrum Edukacji.
4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie zamiłowania do czytania,
zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów:
- zajęcia czytelnicze „Spotkanie z Reksiem”
- utworzenie kącika czytelniczego w klasie,
- klasowy konkurs pięknego czytania,
- klasowy konkurs czytelniczy,
- czytanie fragmentów wybranych książek przez nauczyciela,
- korzystanie z biblioteki szkolnej.
5. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz promowanie ich osiągnięć
w klasopracowni, na korytarzu szkolnym, na stronie www szkoły.
6. Uczestnictwo uczniów w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych, wyjazdy krajoznawcze.
7. Wskazywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Kształtowanie
umiejętności samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek
indywidualny i grupowy.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Życie towarzyskie i kulturalne:
Składanie życzeń z okazji imienin i urodzin, zbliżających się świąt.
Dzień chłopaka
Andrzejki klasowe.
Mikołajki.
Opłatek klasowy
Dzień dziewczynek
Obchody tłustego czwartku
Dzień Dziecka
Wspólne wyjście do kawiarni lub pizzerii

rozwija swoje talenty
i zainteresowania,
uczestniczy w życiu
kulturalnym swojego
środowiska,

cały rok

w terminach
świąt oraz
uroczystości
w ciągu całego
roku

uczestniczy
w wydarzeniach
organizowanych
w klasie, szkole,
identyfikuje się ze
swoją klasą, rodziną,
środowiskiem i ich
tradycjami,
wie kto to jest
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9. Wspólne oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.
10.
Udział w życiu szkoły. Udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły.
Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, do
angażowania się w wolontariat.
9. Udział w zbiórce kasztanów
10. Udział w zbiórce znaczków pocztowych
11. Udział w zbiórce nakrętek
12. Udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza”,, Szlachetna Paczka”
11. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
12. Spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, księgarz, dogoterapeuta, fizyk, podróżnik).
6.
Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:
1. Wycieczki do parku, na skrzyżowanie dróg, do Bażantarni. Uczenie zasad bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym.
2. Wycieczki do zakładów pracy, zwiedzanie miasta.
3. Wyjazd do Fabryki Bombek w Nowej Dębie
4. Wycieczka autokarowa.
5. Wycieczki i spacery rekreacyjne.
6. Szkolny Dzień Sportu. Sport - zdrowy styl życia, ruch na świeżym powietrzu. Korzyści
płynące z aktywności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
1. Organizacja zebrań i konsultacji dla rodziców.
Miła i przyjazna atmosfera wzajemnego szacunku.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem Wychowawczym,
Programem Profilaktyki, Planem Pracy Szkoły.
3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.
4. Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody.
5. Współpraca z rodzicami w organizacji imprez klasowych i wycieczek.
Zdrowa dieta w przygotowywaniu posiłków przez rodziców na imprezy klasowe.

wolontariusz i jak
ważna jest rola
wolontariatu,
wie jak ważna jest
praca człowieka, wie
jakie zawody wykonują
najbliżsi członkowie
rodziny i znajomi,
zna najbliższą okolicę i
jej najważniejsze
obiekty,
zna podstawowe zasady
ruchu drogowego,

cały rok

wie jak ważna jest
aktywność fizyczna
w życiu człowieka

7.

cały rok
IX

rodzice czynnie
uczestniczą
w życiu klasy, szkoły,
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8.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw
u dzieci:
Stosunek do kolegów, koleżanek, pracowników szkoły i rodziców. Poczucie godności
własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości –
samoocena, nagradzanie, pochwała.
Zgodne współżycie klasowe.
Promowanie zdrowego stylu życia - poprzez działania profilaktyczne, zaspokojenie
potrzeby aktywności ruchowej i kształtowanie prawidłowych nawyków
żywieniowych. Właściwe odżywianie się. Zdrowa dieta. Witaminy.
Współpraca z higienistką – fluoryzacja zębów.
Drugie śniadanie przygotowywane przez rodziców w domu a nie ze sklepiku. Wspólne
jedzenie II śniadania.
Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie własne i innych poprzez realizację programów
edukacyjnych – „Nie pal przy mnie, proszę”.
Udział w programach edukacyjnych – Kino Szkoła.
Bezpieczne poruszanie się w przestrzeni cyfrowej - Właściwe korzystanie z Internetu,
dbałość o własne bezpieczeństwo w sieci.

Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły – kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.
2. Dbanie o ład i porządek na stoliku uczniowskim oraz w tornistrze.
3. Poznanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych roślin doniczkowych, hodowla roślin
doniczkowych w klasie.
4. Segregowanie śmieci. Działania na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań
ekologią.

wie jak zachować się
w stosunku do
dorosłych
i rówieśników,
w ciągu całego
roku podczas
zajęć

identyfikuje się ze
swoją grupą, zna swoją
wartość,
rozróżnia dobro od zła,
stara się być
prawdomównym
i sprawiedliwym,
nie krzywdzi innych,
pomaga potrzebującym,
zna numery telefonów
alarmowych,
dba o własne zdrowie
i bezpieczeństwo,

9.

cały rok

porządkuje miejsce
pracy,
dba o wygląd klasy oraz
szkoły,
rozumie konieczność
ochrony środowiska
przyrodniczego,
również
w najbliższej okolicy,
Opracowanie: Lucyna Szyszka
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normy klasowe – kl. II a
Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć.
W czasie lekcji pracujemy pilnie i nie przeszkadzamy innym.
Używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
Szanujemy się wzajemnie, jesteśmy dla siebie dobrzy. Zwracamy się do siebie grzecznie i po imieniu.
Bawimy się bezpiecznie. Podczas zabaw na dywanie nie krzywdzimy nikogo, ustalamy kolejność korzystania z dostępnych zabawek.
W czasie przerwy przebywamy na korytarzu tylko w pobliżu swojej klasy.
W razie trudnej sytuacji prosimy o pomoc nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
Plan wychowawcy klasy II B
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi o
realizacji

I.

Organizacja zespołu klasowego i urządzanie klasopracowni:

1. Zajęcia integrujące zespół klasowy – eliminowanie stanów agresji - gniew, zazdrość,

IX - X

Zabawy

wrogość.

integracyjne

2. Wybór samorządu klasowego i łącznika z biblioteką.

IX

Uczeń zna prawa ucznia i

3. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.

IX

obowiązki.

4. Dekoracja i ukwiecenie klasy, uporządkowanie przydzielonej szatni.

IX

Sporządzenie

5. Przypomnienie zasad zachowania i regulaminów obowiązujących w szkole.

IX

list

6. Budowanie szacunku dla mienia wspólnego, własnego i innych.

cały rok

Szanuje mienie własne i

czytelnictwa

7. Stwarzanie sytuacji uczących współdziałania w zespole, rozwijanie uczuć koleżeństwa

wspólne,

uczniów.

i przyjaźni.

potrafi współpracować
w grupie,

8. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej,

IX

Podpisy
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logopedii, kół zainteresowań.

rodziców
wyrażające
zgodę na
uczestnictwo
w zajęciach
ich dziecka.

II.

Symbole, tradycje, obrzędy- kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:

1. Udział w uroczystościach i apelach szkolnych.

Uczeń umie
i potrafi zająć postawę

2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.

właściwą
w czasie słuchania hymnu
państwowego

3. Zapoznanie z postacią ks. Jana Twardowskiego jako patrona szkoły.

cały rok

i nosi strój galowy ma apele
i uroczystości szkolne.
Zna symbole narodowe,

4. Przybliżenie sylwetek wielkich Polaków w oparciu o tematykę lekcyjną klasy drugiej.

zna postać patrona i jego

5. Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym i kulturę języka.

twórczość.

6. Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i
narodowej.

Identyfikuje się ze swoim
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7. Zaznajomienie uczniów z terminem „niepodległość” i wyjaśnienie znaczenia

środowiskiem

niepodległości Polski w związku z obchodzonym Rokiem Niepodległości.

i jego tradycjami,
uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych przez
lokalną
społeczność.
Zna najważniejsze

8. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem.

wydarzenia historyczne
związane ze
swoją miejscowością,
rozumie, co to jest
niepodległość.

III.

Obchody świąt i uroczystości:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

IX

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

X

3. Wszystkich Świętych.

XI

4. Święto Niepodległości.

XI

Świadomie uczestniczy

5. Opłatek Wigilijny.

XII

w szkolnych

6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

V

wydarzeniach.

7. Dzień Matki.

V

8. Dzień Dziecka.

VI
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9. Dzień Patrona.

VI

IV. Rozwój zainteresowań uczniów:
1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.

cały rok

Rozwija swoje talenty
i zainteresowania.

2. Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych.

cały rk

3. Współpraca z MBP, MDK, Muzeum – Zamek, Teatrem Lalek „Maska”, Szkołą Muzyczną
„Yamaha”.

Uczestniczy w życiu

4. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz promowanie ich osiągnięć.

kulturalnym swojego

5. Uczestnictwo uczniów w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych, wyjazdy krajoznawcze.

środowiska.

6. Wskazywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.
V.

Życie towarzyskie i kulturalne:

Identyfikuje się ze swoją

1. Kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych.

w

rodziną i jej

2. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka

terminach

tradycjami,

świąt oraz

wie jak ważna jest praca

3. Składanie życzeń świątecznych.

uroczystośc

człowieka,

4. Andrzejki klasowe.

i w ciągu

wie jakie zawody wykonują

5. Mikołajki.

całego roku

najbliżsi

6. Spotkania klasowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca.

członkowie rodziny i

7. Wspólne wyjścia na seanse filmowe i spektakle teatralne.

znajomi.

8. Udział w życiu szkoły.

Uczestniczy w

9. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

wydarzeniach
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10. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
VI.

organizowanych w szkole.

Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:
1. Wycieczki tematyczne do parku i lasku miejskiego „Bażantarni”.

Zna najbliższą okolicę i jej

2. Wyjścia na skrzyżowanie dróg z sygnalizacją świetlną.

najważniejsze

3. Uczenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

obiekty.

4. Wycieczki do pobliskich zakładów pracy.

Zna podstawowe zasady

5. Zwiedzanie miasta.

ruchu

6. Spacery rekreacyjne.

drogowego.

7. Krajoznawcza wycieczka autokarowa.

Wie jak ważna jest praca

8. Uczestnictwo w Dniu Sportu Szkolnego.

cały rok

w życiu
człowieka.

VII.

Współpraca z rodzicami:
1. Organizacja zebrań i konsultacji dla rodziców.

co drugi

2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem Wychowawczym,

miesiąc,

Programem Profilaktyki, Planem Pracy Szkoły.

IX

3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.
4. Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody.

Rodzice czynnie uczestniczą
w życiu szkoły.

cały rok

5. Współpraca z rodzicami w organizacji imprez klasowych i wycieczek.
VIII.

Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw

Wie jak zachować się

u dzieci:

w stosunku

1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni wobec koleżanek i kolegów.

do dorosłych
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2. Uczenie szacunku dla rodziców i pracowników szkoły.

i rówieśników,

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

w ciągu

identyfikuje się ze swoją

4. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń i umiejętności zachowania się

całego roku

grupą,

podczas

rozróżnia dobro od zła,

zajęć

stara się być

w wybranych sytuacjach.
5. Wskazywanie zasad zgodnego współżycia w klasie.
6. Proponowanie właściwego planowania pracy w ciągu dnia.

prawdomównym

7. Rozwijanie dbałości o swoje zdrowie i estetykę własnego wyglądu.

i sprawiedliwym,

8. Współpraca z higienistką szkolną, okresowe kontrole czystości.

nie krzywdzi innych,

9. Kształtowanie tolerancji dla odmienności wyznaniowej i rasowej.

pomaga potrzebującym,
ma świadomość, że każda
praca
musi być zakończona
w odpowiednim
czasie,
zna numery telefonów
pogotowia
ratunkowego, straży
pożarnej, policji,
ogólnopolski numer
alarmowy 112,
dba o własne zdrowie,
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jest tolerancyjny wobec
innej
narodowości.
IX.

Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły – kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.

Porządkuje miejsce pracy,

2. Dbanie o ład i porządek na stoliku uczniowskim oraz w tornistrze.

cały rok

3. Poznanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych roślin doniczkowych, hodowla roślin

dba o wygląd klasy oraz
szkoły,
rozumie konieczność

doniczkowych w klasie.
4. Udział w porządkowaniu terenu wokół szkoły w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

IX

ochrony
środowiska przyrodniczego,
również
w najbliższej okolicy,
Opracowanie: Małgorzata Szpunar

Plan wychowawcy klasy IIc
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi o
realizacji

I. Organizacja zespołu klasowego i urządzanie klasopracowni:
1. Zajęcia integrujące zespół klasowy. Akceptacja i szacunek do drugiego człowieka.

IX - X

zna prawa ucznia i jego
obowiązki,
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2. Wybór samorządu klasowego.

IX

stosuje pojęcia (porozumienie,
umowa)

3. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.

IX

4. Dekoracja i ukwiecenie klasy, uporządkowanie przydzielonej szatni.

IX

5. Przypomnienie uczniom Regulaminu Szkoły.

IX

6. Budowanie szacunku dla mienia wspólnego, własnego i innych.

cały rok

7. Stwarzanie sytuacji uczących współdziałania w zespole, rozwijanie uczuć
koleżeństwa i przyjaźni. Wykorzystanie pracy zespołowej w procesie uczenia się.
8. Wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

szanuje mienie własne i wspólne,
potrafi współpracować

cały rok

w grupie,

cały rok

II. Symbole, tradycje, obrzędy- kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich:
1. Udział w uroczystościach i apelach szkolnych – rozpoczęcie roku szkolnego,

cały rok

Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona, zakończenie roku

uczestniczy w szkolnych
wydarzeniach,

szkolnego.
2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych. Działania związane
z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej. Upamiętnianie postaci i zdarzeń z

cały rok

zna symbole narodowe,

3. Zapoznanie z postacią ks. Jana Twardowskiego jako patrona szkoły.

cały rok

zna postać patrona i jego

4. Przybliżenie sylwetek wielkich Polaków w oparciu o tematykę lekcyjną klasy

cały rok

twórczość

przeszłości.

drugiej (w roku 2017/2018 Piłsudski oraz Kościuszko).
5. Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym i kulturę języka.

poprawnie wypowiada się
cały rok

w języku polskim
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6. Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i
narodowej.

identyfikuje się ze swoim
cały rok

środowiskiem

7. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem

i jego tradycjami,

8. Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych przez lokalną
społeczność
zna najważniejsze
wydarzenia historyczne związane
ze swoją miejscowością,

III.

Obchody świąt i uroczystości:

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

IX

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

X

3. Wszystkich Świętych.

XI

4. Święto Niepodległości.

XI

świadomie uczestniczy

5. Opłatek Wigilijny.

XII

w szkolnych

6. Dzień Babci i Dzień Dziadka.

I

wydarzeniach,

7. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

V

8. Dzień Matki.

V

9. Dzień Dziecka.

VI

10. Dzień Patrona.

VI
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IV. Rozwój zainteresowań uczniów:
1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.
2. Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

rozwija swoje talenty i
cały rok

zainteresowania

3. Współpraca z MBP, MDK, Muzeum – Zamek, Teatrem Lalek „Maska”, Szkołą
Muzyczną „Yamaha”, Filharmonią Podkarpacką, Centrum Edukacji Rzeszów,
Księgarnią NOVA.

uczestniczy w życiu kulturalnym

4. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz promowanie ich

swojego

osiągnięć.

środowiska,

5. Uczestnictwo uczniów w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych, wyjazdy
krajoznawcze.
6. Wskazywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.
7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Czytanie jako umiejętność rozumienia i
refleksyjnego przetwarzania tekstów.
V. Życie towarzyskie i kulturalne:

identyfikuje się ze swoją rodziną i

1. Kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych.

jej tradycjami,

2. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka.

wie jak ważna jest praca

3. Składanie życzeń świątecznych.

człowieka, wie jakie zawody

4. Andrzejki klasowe.

wykonują najbliżsi członkowie

5. Mikołajki.

cały rok

rodziny i znajomi,

6. Spotkania klasowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca.
7. Wspólne wyjścia na seanse filmowe i spektakle teatralne.

uczestniczy w wydarzeniach
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8. Udział w życiu szkoły

organizowanych w szkole,

9. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Zachęcanie do działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego w formie wolontariatu (Szlachetna Paczka, zbiórka
darów dla hospicjum, zbiórka dla Schroniska dla zwierząt „Kundelek”).
10. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
VI. Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:

zna najbliższą okolicę i jej

1. Wycieczki tematyczne do parku i lasku miejskiego „Bażantarni”.

najważniejsze

2. Wyjścia na skrzyżowanie dróg z sygnalizacją świetlną.

obiekty,

3. Uczenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

zna podstawowe zasady ruchu

4. Wycieczki do pobliskich zakładów pracy.

cały rok

drogowego,

5. Zwiedzanie miasta.

wie jak ważna jest praca w życiu

6. Spacery rekreacyjne.

człowieka,

7. Krajoznawcza wycieczka autokarowa. Wyjazd do Muzeum Bombki Choinkowej w
Nowej Dębie.

zna drogę ewakuacji, rozpoznaje

8. Zasady bezpieczeństwa w szkole.

znaki i symbole informujące o
różnych niebezpieczeństwach

VII. Współpraca z rodzicami:
1. Organizacja zebrań i konsultacji dla rodziców.

co drugi

rodzice czynnie uczestniczą

2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem

miesiąc,

w życiu szkoły,

Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Planem Pracy Szkoły.

IX
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3. Pedagogizacja rodziców.
4. Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody.

cały rok

5. Współpraca z rodzicami w organizacji imprez klasowych i wycieczek.
wie jak zachować się w stosunku
VIII. Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw

do dorosłych
i rówieśników,

u dzieci:
1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni wobec koleżanek i kolegów.

identyfikuje się ze swoją grupą,

2. Uczenie szacunku dla rodziców i pracowników szkoły.

w ciągu całego

rozróżnia dobro od zła,

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

roku podczas

stara się być prawdomównym

4. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń i umiejętności zachowania się

zajęć

i sprawiedliwym,

w wybranych sytuacjach.

nie krzywdzi innych,

5. Wskazywanie zasad zgodnego współżycia w klasie.

pomaga potrzebującym,

6. Proponowanie właściwego planowania pracy w ciągu dnia.

ma świadomość, że każda praca

7. Bezpieczeństwo w Internecie (rozumie i respektuje zasady). Ma świadomość

musi być zakończona

nieprawdziwych informacji w przestrzeni wirtualnej.

w odpowiednim

8. Współpraca z higienistką szkolną, okresowe kontrole czystości.

czasie,

9. Kształtowanie tolerancji dla odmienności wyznaniowej i rasowej.

zna numery telefonów pogotowia

10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie uczniów do zachowań

ratunkowego, straży pożarnej,

higienicznych, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania, korzyści

policji,

płynące z aktywności fizycznej oraz stosowanie profilaktyki.

ogólnopolski numer alarmowy
112,
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dba o własne zdrowie,
jest tolerancyjny wobec innej
narodowości.
IX. Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły – kształtowanie postaw
proekologicznych:
1. Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.

cały rok

porządkuje miejsce pracy, dba

2. Dbanie o ład i porządek na stoliku uczniowskim oraz w tornistrze.

o wygląd klasy oraz szkoły,

3. Poznanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych roślin doniczkowych,

rozumie konieczność ochrony

hodowla roślin doniczkowych w klasie.

środowiska przyrodniczego,

4. Kształtowanie postawy szacunku do świata przyrody.

IX

również
w najbliższej okolicy
Opracowanie: Agnieszka Szabatowska

Normy klasowe – kl. II a, b, c
1.

Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć.

2.

W czasie lekcji pracujemy pilnie i nie przeszkadzamy innym.

3.

Używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

4.

Szanujemy się wzajemnie, jesteśmy dla siebie dobrzy. Zwracamy się do siebie grzecznie i po imieniu.

5.

Bawimy się bezpiecznie. Podczas zabaw na dywanie nie krzywdzimy nikogo, ustalamy kolejność korzystania z dostępnych zabawek.

6.

W czasie przerwy przebywamy na korytarzu tylko w pobliżu swojej klasy.

7.

W razie trudnej sytuacji prosimy o pomoc nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
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Plan wychowawczy klasy III a
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi
o realizacji

I. Organizacja zespołu klasowego:
1. Wybór samorządu klasowego, sekcji dekoracyjnej, porządkowej, opieki nad kwiatami, IX, cały rok

ustalenie zakresu

łącznika z biblioteką.

obowiązków dyżurnego,

2. Przypomnienie obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni. Zorganizowanie dyżurów IX

wykaz czytelnictwa,

klasowych i w szatni.

podpisanie przez każdego

3. Przypomnienie o prawach i obowiązkach ucznia
4.

Kształtowanie

uczuć

koleżeństwa

i

przyjaźni

IX
oraz

współdziałania

w

ucznia zobowiązań

zespole cały rok

i budowania więzi międzyludzkich. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej
osoby i szacunku dla godności innych osób.

zapis uczniów, ustalenie
IX

list

1. Systematyczne i sumienne pełnienie dyżurów w klasie i w szatni.

cały rok

ocena dyżurów

2. Uaktualnienie gazetek i dekoracja gazetek w klasie i na korytarzu.

cały rok

estetyka klasy, aktualizacja

3. Opieka nad hodowlami roślin i zakładanie kącików tematycznych.

cały rok

estetyka

4. Systematyczna dbałość o ład i porządek w klasopracowni i poszanowanie sprzętu

cały rok

i wygląd pracowni

5. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej,
logopedii, kół zainteresowań.
II. Troska o estetykę sali lekcyjnej:

szkolnego. Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły. Wdrażanie do stałej
troski o mienie społeczne.
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III. Aktywny udział uczniów w życiu szkoły. Symbole, tradycje i obrzędy.
1. Kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przynależności do

cały rok

Uczeń umie

społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w

i potrafi zająć postawę

tym ofiarności, współpracy i solidarności, altruizmu i szacunku dla tradycji.

właściwą
w czasie słuchania hymnu

2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych. Znajomość polskiego

według

państwowego

hymnu i hymnu szkoły.

kalendarza

i nosi strój galowy

imprez
3. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych wynikających z kalendarza imprez.

szkolnych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

zdjęcia, dekoracje, prace
uczniów

Święto Niepodległości Polski- włączenie się w obchody "Rok dla Niepodległej"
Zabawa karnawałowa

scenariusze imprez

Rekolekcje Wielkopostne

klasowych, zdjęcia,

Rocznica Konstytucji 3 Maja
Święto Patrona Szkoły

cały rok

udział
w konkursach

4. Przygotowanie klasowych imprez.

recytatorskich, występy na

Dzień chłopaka

akademiach

Andrzejki

szkolnych

Mikołajki

i imprezach klasowych

Wigilia klasowa

92

Dzień Babci i Dziadka
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka
Piknik rodzinny
5. Dbanie o kulturę języka ojczystego.

cały rok

IV. Rozwijanie zainteresowań:
1. Systematyczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Rozwijanie

cały rok

systematyczny udział

kompetencji , takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

dzieci

Prowadzenie kółka rozwijającego zdolności w zakresie edukacji matematycznej.

w zajęciach, dziennik
zajęć

2. Organizacja wycieczek tematycznych i turystycznych. Organizowanie wycieczek po
najbliższej okolicy.

cały rok

okazy, zdjęcia,
wspomnienia,

3. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Włączanie w przygotowanie

sprawozdania, wpisy do

imprez klasowych i szkolnych

dzienników

4. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

cały rok

dyplomy za udział

Comiesięczny ranking czytelnictwa.

i miejsca, nagrody

5. Bezpieczne korzystanie z Internetu, współczesnych środków audiowizualnych i wszelkich

rzeczowe

urządzeń elektrycznych.
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V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Udział w lekcjach muzealnych (Muzeum Zamek).

cały rok

2. Współpraca z MDK, MBP.

cały rok

formularz zgłoszenia,

programy, plakaty
3. Współpraca z Teatrem „Maska”.

cały rok

4. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
Wyrabianie u uczniów nawyku kulturalnego zachowania się w domu, w szkole ,na
ulicy i w różnych sytuacjach społecznych.
Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, niepełnosprawnych. Udział akcjach
charytatywnych. Współpraca z fundacją Pro-Spe.
VI. Współpraca z rodzicami.
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców (indywidualnych

cały rok

lista obecności, prelekcje

i zbiorowych). Pomoc psychologa i pedagoga.
2. Przypomnienie o dokumentach pracy szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy,
Szkolny Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania i

dokumentacja szkoły
IX

Promowania Uczniów.
3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.
4. Zajęcia otwarte dla rodziców. Dbanie o systematyczny i rzetelny przepływ informacji

w ciągu roku

94

między szkołą a rodzicami. Korzystanie z dziennika elektronicznego.

według planu

5. Współpraca z rodzicami w zakresie prac społecznych, organizacji wycieczek, imprez
klasowych.
VII. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo:
1. Pogadanki oraz zajęcia w terenie na temat bezpiecznego uczestnictwa

cały rok

w ruchu drogowym.

zwołasz
cza IX, I, VI

2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych.

cały rok

3. Promowanie zdrowia poprzez udział uczniów w edukacji zdrowotnej. Przystąpienie do

cały rok

programu "Mleko w szkole", "Warzywa i owoce w szkole".
4. Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez pogadanki, pokazy, filmy, konkursy
plastyczne (współpraca z higienistką).
Przestrzeganie higieny osobistej. Dbanie o czysty wygląd. Noszenie stroju galowego na
uroczystości szkolne. Zmienianie obuwia w szkole.
Zachęcanie do uprawiania sportu i częstego przebywania na świeżym powietrzu.
VIII. Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego.

cały rok

2. Organizowanie działań proekologicznych np. „Dzień Ziemi”, porządkowanie terenów
wokół szkoły. Zbiórka plastikowych nakrętek. Segregacja śmieci w szkole i w domu.
Wykonanie plakatów zachęcających do ochrony środowiska.
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Recykling- wykonanie przedmiotów użytkowych z surowców wtórnych, instrumenty
muzyczne.
3. Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy, pomoc finansowa. Gromadzenie

zima

pożywienia dla ptaków i zwierząt oraz zasobów finansowych.
Opracowanie: Bronisława Nitkiewicz
Plan wychowawcy klasy III b
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi o realizacji

I. Organizacja zespołu klasowego:
1.

Wybór samorządu klasowego, sekcji dekoracyjnej, porządkowej, opieki nad

IX

kwiatami, łącznika z biblioteką.
Integracja w zespole klasowym – eliminowanie stanów agresji - gniew,

Ustalenie zakresu obowiązków,
wykaz czytelnictwa,

cały rok

zazdrość, wrogość.

Rywalizacja sportowa klas dla
poszczególnych roczników.

Prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów w ramach uczestnictwa w życiu

Wspólne kibicowanie

społecznym (sportowym szkoły )

reprezentacji szkoły podczas
rozgrywek sportowych,
wzbudzanie pozytywnych uczuć
(radość, wzruszenie).

2. Przypomnienie obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.

Przypomnienie zasad zachowania
i regulaminów obowiązujących

3. Przypomnienie o prawach i obowiązkach ucznia.

I

w szkole.
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Podpisanie przez uczniów
cały rok

zobowiązań.

4.Kształtowanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni oraz współdziałania w zespole

Praca wychowawcza w zespole

i budowania więzi międzyludzkich.

nad tolerancją, zapobieganiem
odrzucenia jednego ucznia przez

Wdrażanie działań na rzecz ograniczenia agresji i przemocy.

grupę, eliminacja zachowań
agresywnych.

Wzmacnianie czynników pozytywnych.

Dostarczanie uczniom wzorców
alternatywnych sposobów
rozwiązywania konfliktów.
cały rok

Wzmacnianie pozytywnych
zachowań oraz tworzenie
wzorców na podst. lektury

Kształtowanie u uczniów umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania

szkolnej i dodatkowych książek

w środowisku cyfrowym. Profilaktyka agresji i przemocy w Internecie

Konsekwentne przestrzeganie
IX

zasad korzystania z telefonów
komórkowych przez uczniów.
Zapoznanie uczniów z zasadami i

5. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedii,

egzekwowanie ich.
Zapis uczniów.
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II. Troska o estetykę sali lekcyjnej:
1. Systematyczne i sumienne pełnienie dyżurów w klasie i w szatni.

cały rok

2. Uaktualnienie gazetek i dekoracja gazetek w klasie i na korytarzu.

Ocena dyżurów
estetyka klasy.

3. Opieka nad hodowlami roślin.
4. Systematyczna dbałość o ład i porządek w klasopracowni i poszanowanie

cały rok

sprzętu szkolnego.
III. Aktywny udział uczniów w życiu szkoły. Symbole, tradycje i obrzędy.
1. Kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz
przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej.

Uczeń umie
cały rok

i potrafi zająć postawę właściwą
w czasie słuchania hymnu

2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.

według kalendarza państwowego
imprez szkolnych

i nosi strój galowy

3. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych wynikających z kalendarza
imprez.
4. Przygotowanie klasowych imprez (andrzejki, mikołajki, Dzień Matki)
5. Dbanie o kulturę języka ojczystego.

Scenariusze imprez, zdjęcia
cały rok

Udział w konkursach
recytatorskich, występy
w uroczystościach szkolnych
i klasowych
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IV. Rozwijanie zainteresowań:
1. Systematyczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Systematyczny udział dzieci
w zajęciach,

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

cały rok

Wykaz czytelnictwa.
Korzystanie z biblioteki szkolnej
i miejskiej. Założenie biblioteczki
klasowej, organizowanie
konkursów czytelniczych.
Czytanie fragmentów wybranych
książek przez nauczyciela
Okazy, zdjęcia, wspomnienia,

2. Organizacja wycieczek tematycznych i turystycznych.

cały rok

sprawozdania, wpisy do
dziennika
Dyplomy za udział i miejsca,

3. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

cały rok

nagrody rzeczowe

cały rok

Formularz zgłoszenia.

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Udział w lekcjach muzealnych (Muzeum Zamek).
2. Współpraca z MDK, MBP.
3. Współpraca z Filharmonią Podkarpacką, Teatrem Maska

cały rok
cały rok

Programy, plakaty.
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VI. Współpraca z rodzicami i kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców:
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców (indywidualnych
i zbiorowych).

cały rok

Lista obecności,

2. Przypomnienie o dokumentach pracy szkoły: Statut Szkoły, Program
Wychowawczo-Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System

Zapoznanie z dokumentami

Oceniania i Promowania Uczniów.

szkolnymi.

3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców
4. Zajęcia otwarte dla rodziców.

Prelekcje

5. Współpraca z rodzicami w zakresie prac społecznych, organizacji wycieczek,
imprez klasowych, włączania się w akcje charytatywne, promocję szkoły.

w ciągu roku

Spotkania i rozmowy z rodzicami
.
Włączanie rodziców do
współdecydowania w sprawach
szkoły

VII. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo:
1. Pogadanki oraz zajęcia w terenie na temat bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym.

cały rok zwłaszcza

Wycieczki na skrzyżowanie ulic

IX, I, VI

– bezpieczna droga do szkoły.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

Spotkanie z policjantem

Zwracanie uczniom uwagi na niebezpieczeństwa, które im zagrażają

Zajęcia w klasach na tematy:
Zasady przechodzenia przez
ulicę. Najważniejsze przepisy
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Dbanie o bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczniów na terenie szkoły i
poza nią
2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i
innych.

i znaki drogowe.
cały rok

Regulaminy bezpieczeństwa
w szkole, klasie.
Obsługa urządzeń elektrycznych
Właściwe korzystanie z Internetu

3. Promowanie zdrowia poprzez udział uczniów w edukacji zdrowotnej.

– bezpieczeństwo w sieci.
Systematyczna obserwacja

Nauka zdrowego żywienia.

zachowań, reagowanie
w sytuacjach tego wymagających

4. Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez pogadanki, pokazy, filmy,
konkursy plastyczne (współpraca z higienistką).

Konkursy plastyczne o tematyce
profilaktycznej.
Zabawy ruchowe, scenki
dramowe, nauka piosenek
propagujących zdrowy styl życia,
aktywność ruchową oraz
racjonalne spędzanie wolnego
czasu z rodziną.
„Warzywa i owoce w szkole”
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VIII. Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego.

cały rok

2. Organizowanie działań proekologicznych np. „Dzień Ziemi”, porządkowanie

zwłaszcza IX, IV,

terenów wokół szkoły.
3. Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy. Gromadzenie pożywienia

zima

dla ptaków i zwierząt.
Opracowanie: Ewa Bereza
Plan wychowawcy klasy III c
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi
o realizacji

I. Organizacja zespołu klasowego i urządzanie klasopracowni:
1. Zajęcia integrujące zespół klasowy.

IX - X

zna prawa ucznia i jego

2. Wybór samorządu klasowego.

IX

obowiązki,

3. Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.

IX

szanuje mienie własne

4. Dekoracja i ukwiecenie klasy, uporządkowanie przydzielonej szatni.

IX

i wspólne,

5. Tworzenie kącików tematycznych, np.: kącik regionalny, przyrodniczy, czytelniczy, itp.

IX

potrafi współpracować

6. Przypomnienie uczniom Regulaminu Szkoły, Regulaminu zachowania się podczas przerw.

IX

w grupie oraz właściwie

7.Ustalenie kodeksu postępowania uczniów klasy III c

zachowywać się podczas

8. Budowanie szacunku dla mienia wspólnego, własnego i innych.

przerw

102

9. Stwarzanie sytuacji uczących współdziałania w zespole, rozwijanie uczuć koleżeństwa
i przyjaźni.

i na lekcji, pomaga kolegom
cały rok

i koleżankom

1 10.Organizacja pomocy koleżeńskiej.
II. Symbole, tradycje, obrzędy- kształtowanie postaw patriotycznych

uczestniczy w szkolnych

i obywatelskich:

wydarzeniach,

1. Udział w uroczystościach i apelach szkolnych.

zna symbole narodowe,

2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.

zna postać patrona i jego

3. Zapoznanie z postacią ks. Jana Twardowskiego jako patrona szkoły.

twórczość

4. Przybliżenie sylwetek wielkich Polaków w oparciu o tematykę lekcyjną klasy trzeciej

identyfikuje się ze swoim

5. Dbałość o poprawne wypowiadanie się w języku ojczystym i kulturę języka.

środowiskiem

6. Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej
i narodowej.
7. Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem

cały rok

i jego tradycjami,
uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych przez
lokalną
społeczność,
zna najważniejsze
wydarzenia historyczne
związane ze
swoją miejscowością,
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III. III. Obchody świąt i uroczystości:

IX

świadomie uczestniczy

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

X

w szkolnych

2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

XI

wydarzeniach,

3. Wszystkich Świętych.

XI

4. Święto Niepodległości.

XII

5. Opłatek Wigilijny.

V

6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

V

7. Dzień Matki.

VI

8. Dzień Dziecka.

VI

9. Dzień Patrona.
10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
IV. IV. Rozwój zainteresowań uczniów:

rozwija swoje talenty

1. Udział uczniów w zajęciach kół zainteresowań.

i zainteresowania

2. Udział uczniów w zajęciach pozaszkolnych.

uczestniczy w życiu

3. Współpraca z MBP, MDK, Muzeum – Zamek, Teatrem Lalek „Maska”...

kulturalnym swojego

4. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz promowanie ich osiągnięć.

środowiska,

5. Uczestnictwo uczniów w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych, wyjazdy krajoznawcze.

cały rok

6. Wskazywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.
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V. Życie towarzyskie i kulturalne:
1. Kultywowanie tradycji rodzinnych i świątecznych.

w

identyfikuje się ze swoją

2. Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka.

terminach

rodziną i jej

3. Składanie życzeń świątecznych.

świąt oraz

tradycjami,

4. Andrzejki klasowe.

uroczystośc

wie jak ważna jest praca

5. Mikołajki.

i w ciągu

człowieka,

całego roku

wie jakie zawody wykonują

6. Spotkania klasowe z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca.
7. Wspólne wyjścia na seanse filmowe i spektakle teatralne.

najbliżsi

8. Udział w życiu szkoły.

członkowie rodziny

9. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

i znajomi,

10. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

uczestniczy w wydarzeniach
organizowanych w szkole,

VI.
V.

Wycieczki i sport, poznanie własnego regionu:

zna najbliższą okolicę i jej

1. Wycieczki tematyczne do parku i lasku miejskiego „Bażantarni”.

najważniejsze

2. Wyjścia na skrzyżowanie dróg z sygnalizacją świetlną.

obiekty,

3. Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

zna podstawowe zasady

4. Wycieczki do pobliskich zakładów pracy.

ruchu

5. Zwiedzanie miasta.

drogowego,

6. Spacery rekreacyjne.

wie jak ważna jest praca

7. Krajoznawcza wycieczka autokarowa.

cały rok

w życiu
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człowieka,

8. Uczestnictwo w Dniu Sportu Szkolnego.
9.Udział w Mikołajkach Sportowych.
VI.

Współpraca z rodzicami:

1. Organizacja zebrań i konsultacji dla rodziców.
2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem, Programem Profilaktyczno-

co drugi

rodzice czynnie uczestniczą

miesiąc,

w życiu szkoły,

IX

budowanie postawy

Wychowawczym, Planem Pracy Szkoły.

prozdrowotnej

3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.

poznanie instytucji

4. Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody.

i specjalistów niosących

5. Współpraca z rodzicami w organizacji imprez klasowych, szkolnych i wycieczek.

cały rok

kwalifikowaną pomoc

6.Współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
poprzez:
- cykl prelekcji dotyczących zdrowego stylu życia w czasie zebrań ogólnych,
-przekazywanie uczniom i rodzicom ulotek informacyjnych,
-sporządzanie gazetek tematycznych, dotyczących zdrowego trybu życia,
-umożliwianie i ułatwianie kontaktów rodziców z instytucjami
i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
VII.

Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw u dzieci:

wie jak zachować się

1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni wobec koleżanek i kolegów.

w stosunku

2. Uczenie szacunku dla rodziców i pracowników szkoły.

do dorosłych

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

i rówieśników,
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4. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń i umiejętności zachowania się

w ciągu

identyfikuje się ze swoją

w wybranych sytuacjach.

całego roku

grupą,

5. Wskazywanie zasad zgodnego współżycia w klasie poprzez:

podczas

rozróżnia dobro od zła,

-ustalenie i przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w klasie i szkole.

zajęć

stara się być

6. Proponowanie zasad właściwego planowania pracy w ciągu dnia.

prawdomównym

7. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, których zdrowie należy do jednych z

i sprawiedliwym,

najważniejszych wartości w życiu poprzez:

nie krzywdzi innych,

-wzmacnianie stanu zdrowia dzieci,

zna podstawowe wymogi

-wdrażanie do higieny osobistej i czystości,

higieny osobistej

-wyrabianie nawyków właściwego ubierania się i hartowania ciała,

aktywnie spędza czas wolny

-racjonalnego odżywiania się- współpraca z higienistka szkolną ,

rozumie konieczność

-wietrzenie klasy,

racjonalnego odżywiania się

-ćwiczenia śródlekcyjne,

ma świadomość, że każda

-ruch i zabawy na świeżym powietrzu,

praca

-wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas pracy i wypoczynku,

musi być zakończona

-realizowanie programów profilaktycznych: „ Owoce i warzywa w szkole”, „ Mleko dla

w odpowiednim

szkół”.

czasie,

8. Współpraca z higienistką szkolną, okresowe kontrole czystości, przeprowadzanie

zna numery telefonów

fluoryzacji.

pogotowia

9.Bezpieczne zachowanie się w pracowni komputerowej i obsługa programów

ratunkowego, straży

komputerowych

pożarnej, policji,
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10. Kształtowanie tolerancji dla odmienności wyznaniowej i rasowej.

ogólnopolski numer alarmowy

11. Poznanie drogi ewakuacji szkoły i zasad zachowania się w czasie pożaru lub ataku

112,

terrorystycznego.

dba o własne zdrowie
i bezpieczeństwo,
jest tolerancyjny wobec innej
narodowości.
Zna drogę ewakuacji ze szkoły
w razie pożaru. Zna właściwy
sposób zachowania się
podczas ataku
terrorystycznego.

VIII. Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły – kształtowanie postaw

porządkuje miejsce pracy,
dba o wygląd klasy oraz

proekologicznych:
1. Utrzymanie czystości w klasie, w szatni, na korytarzu szkolnym.

cały rok

szkoły, rozumie konieczność

2. Dbanie o ład i porządek na stoliku uczniowskim oraz w tornistrze.

ochrony środowiska

3. Poznanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych roślin doniczkowych, hodowla roślin

przyrodniczego również

doniczkowych w klasie.

w najbliższej rozumie

4. 4. Udział w porządkowaniu terenu wokół szkoły w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

IX

potrzebę pomocy innym,

5. 5. Zbiórki na cele charytatywne.

pomaga zwierzętom

6. 6. Pomoc zwierzętom w czasie zimy.

podczas zimy

7.7. Zbiórka surowców wtórnych.
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X. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa:

Przez cały

doskonali techniczną

1. Systematyczne wypożyczanie i czytanie książek,

rok

umiejętność czytania oraz

2.Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych i warsztatach.

czytania ze zrozumieniem,

3.Organizacja konkursów literackich i plastycznych klasowych i bibliotecznych.

pogłębia swoja wiedzę oraz

3. Udział uczniów i rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

rozwija swoje

5. Przeprowadzanie klasowych konkursów pięknego czytania.

zainteresowania

XI. Propagowanie zdrowego stylu życia- bez przemocy i uzależnień:

zna zagrożenia dla zdrowia

1. Przeprowadzanie zajęć dotyczących substancji uzależniających oraz zagrożeń płynących

i życia jakie niosą za sobą

z nowych mediów.

Cały rok

substancje uzależniające

2.Udział w spektaklach profilaktycznych, projekcje filmów, prezentacje multimedialne.

uczeń rozpoznaje

3. Przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy poprzez:

negatywne emocje i potrafi

- diagnozowanie sytuacji problemowych w klasie,-

nad nimi panować,

podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i ich rodziców jak radzić sobie w sytuacjach

samodzielnie nie wymierza

trudnych,

kary pokojowo rozwiązuje

- prowadzenie zajęć z dziećmi integrujących grupę i wzajemne poznanie się,

konflikty , potrafi przyznać

-prowadzenie zajęć integrujących rodziców z dziećmi,

się do winy.

- wzmacnianie pozytywne,

Zna bezpieczną obsługę

-spotkania z pedagogiem szkolnym.

komputera.

4. Bezpieczne zachowanie się w pracowni komputerowej i obsługa programów
komputerowych.
Opracowanie: Renata Chudzik
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Plan wychowawcy klasy IIId
Działania

Termin

Ewaluacja

Uwagi
o
realizacji

I. Organizacja zespołu klasowego:
1. Wybór samorządu klasowego i łącznika z biblioteką w celu monitorowania i rozwijania
zainteresowań czytelniczych uczniów. Ustalenie zasad i harmonogramu głośnego

IX, cały

Ustalenie zakresu

rok

obowiązków łącznika (wykaz

codziennego czytania w klasie.

czytelnictwa itp. )

2. Przypomnienie obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.

Kącik czytelniczy.

3. Przypomnienie o prawach i obowiązkach ucznia.

IX

Regulamin klasowy.

4. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej,

IX

Zrobienie list.

logopedii, kół zainteresowań.

IX

II. Troska o estetykę sali lekcyjnej:
1. Systematyczne i sumienne pełnienie dyżurów w klasie i w szatni.

cały rok

ocena dyżurów

2. Uaktualnienie gazetek i dekoracja gazetek w klasie i na korytarzu.

cały rok

estetyka klasy

3. Opieka nad hodowlami roślin i zakładanie kącików tematycznych.

cały rok

4. Systematyczna dbałość o ład i porządek w klasopracowni i poszanowanie sprzętu

cały rok

szkolnego.
III. Aktywny udział uczniów w życiu szkoły. Symbole, tradycje i obrzędy.
1. Kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przynależności do

cały rok

Uczeń umie

społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej.

według

i potrafi zająć postawę
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2. Wielcy Polacy, patrioci, sylwetka patrona szkoły.

kalendarza

właściwą

3. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych. Przypomnienie ceremoniału

imprez

w czasie słuchania hymnu

i tradycji szkolnych.

szkolnych

państwowego

4. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych i klasowych wynikających z kalendarza
imprez. ( Święto Odzyskania Niepodległości, Ustanowienie Konstytucji 3 Maja, Wybuch

i nosi strój galowy.
cały rok

II wojny światowej itp.)

Zdjęcia, strona internetowa
szkoły, artykuły.

5. Udział uczniów w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole. ( Szlachetna Paczka,
Góra Grosza, Fundacja Pro Spe, itp.) Kształtowanie u dzieci postawy bezinteresownej pomocy
potrzebującym- wolontariat.
IV. Rozwijanie zainteresowań:
1. Systematyczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

cały rok

Systematyczny udział dzieci
w zajęciach.
Okazy, zdjęcia, wspomnienia,

2. Organizacja wycieczek tematycznych i turystycznych.

cały rok

sprawozdania.
Dyplomy za udział i miejsca,
nagrody rzeczowe.

3. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

cały rok

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Udział w lekcjach muzealnych (Muzeum Zamek).

cały rok

formularz zgłoszenia,

2. Współpraca z MDK, MBP

cały rok

programy, plakaty

3. Współpraca z Teatrem „Maska”.

cały rok
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VI. Współpraca z rodzicami.
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców (indywidualnych

cały rok

lista obecności, prelekcje

i zbiorowych). Stały kontakt z rodzicami i uczniami- dziennik elektroniczny, strona
internetowa szkoły.
2. Przypomnienie o dokumentach pracy szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy,

IX

Szkolny Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania i
Promowania Uczniów.

dokumentacja szkoły

3. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców.

cały rok

4. Zajęcia otwarte dla rodziców. Przedstawienia, Dni otwarte w szkole.

według

Rozmowy z rodzicami.

5. Współpraca z rodzicami w zakresie prac społecznych, organizacji wycieczek, imprez

planu

(spostrzeżenia , uwagi)

klasowych. Kontynuacja programu „Zawody naszych rodziców”.
VII. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo:
1. Pogadanki oraz zajęcia w terenie na temat bezpiecznego uczestnictwa

cały rok

w ruchu drogowym.
2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych.

cały rok

3. Promowanie zdrowia poprzez udział uczniów w edukacji zdrowotnej. Realizacja

cały rok

programów profilaktycznych- klasa III). Zawody sportowe.( Warzywa i owoce w szkole, itp.)
4. Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez pogadanki, pokazy, filmy, konkursy

cały rok

plastyczne (współpraca z higienistką).
VIII. Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego.

cały rok
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2. Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy.

zima

3.Przygotowywanie dzieci do pełnienia ról społecznych.

cały rok

IX. Dyskusje i pogadanki – kształtowanie właściwych postaw u dzieci:

1. Rozwijanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni wobec koleżanek i kolegów.

cały rok

2. Uczenie szacunku dla rodziców i pracowników szkoły.

Zapisy w dokumentacji
szkolnej

3. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń i umiejętności zachowania się
w wybranych sytuacjach.
5. Wskazywanie zasad zgodnego współżycia w klasie.
6. Proponowanie właściwego planowania pracy w ciągu dnia.
7. Rozwijanie dbałości o swoje zdrowie i estetykę własnego wyglądu. Profilaktyka w okresie
jesienno-zimowym. Zdrowe odżywianie się. Witaminy. Drugie śniadanie przygotowywane
przez rodziców w domu a nie ze sklepiku. Wspólne jedzenie II śniadania, wymiana propozycji
zdrowej diety.
8. Współpraca z higienistką szkolną, zdrowy styl życia.
9. Kształtowanie tolerancji dla odmienności wyznaniowej i rasowej.
X. Zadania wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki:

cały rok

1. Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu samego siebie.
2. Nabywanie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz radzenia sobie
z negatywnymi emocjami.
3. Rozumienie pojęcia tolerancji oraz poszanowanie „ odmienności”.
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4. Kierowanie się systemem wartości szkolnych: miłością, przyjaźnią, szacunkiem,
uczciwością itp.
Opracowanie Dorota Stankiewicz

Plan wychowawczy klasy III e
Działania
I. Organizacja zespołu klasowego:
1. Wybór samorządu klasowego, sekcji dekoracyjnej, porządkowej, opieki nad kwiatami,
łącznika z biblioteką.
2. Przypomnienie obowiązków dyżurnych w klasie i w szatni.
3. Przypomnienie o prawach i obowiązkach ucznia. Ustalenie norm klasowych.
4. Kształtowanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni oraz współdziałania w zespole
i budowania więzi międzyludzkich.
5.Eliminowanie zachowań niepożądanych takich jak: agresja, przemoc, kłamstwo,
niewłaściwe słownictwo.
6. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
7. Zakwalifikowanie dzieci do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej,
logopedii, kół zainteresowań.
II. Troska o estetykę sali lekcyjnej:
1. Systematyczne i sumienne pełnienie dyżurów w klasie i w szatni.
2. Uaktualnienie gazetek i dekoracja gazetek w klasie i na korytarzu.
3. Opieka nad hodowlami roślin i zakładanie kącików tematycznych.
4. Systematyczna dbałość o ład i porządek w klasopracowni i poszanowanie sprzętu
szkolnego.

Termin

IX, cały rok

IX

Ewaluacja

Uwagi o
realizacji

ustalenie zakresu
obowiązków dyżurnego,
wykaz czytelnictwa,
podpisanie przez każdego
ucznia zobowiązań

IX
cały rok
IX

cały
cały
cały
cały

rok
rok
rok
rok

zapis uczniów, ustalenie
list

ocena dyżurów
estetyka klasy, aktualizacja
tematyki,
dbałość
o wygląd pracowni
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III. Aktywny udział uczniów w życiu szkoły. Symbole, tradycje i obrzędy.
1. Kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przynależności do
społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej. Przygotowania do rocznicy 100- lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Przybliżenie postaci wybitnych Polaków na
przestrzeni 100 lat.

cały rok

Uczeń zna ważne
wydarzenia z dziejów
Polski.
Interesuje się historią
Polski.

3. Udział w akademiach i uroczystościach szkolnych wynikających z kalendarza imprez.

według
kalendarza
imprez
szkolnych

Uczeń umie
i potrafi zająć właściwą
postawę w czasie
słuchania hymnu
państwowego
i nosi strój galowy.

4. Przygotowanie klasowych imprez.

cały rok

zdjęcia, dekoracje, prace
uczniów

5. Dbanie o kulturę języka ojczystego. Przygotowanie grupy uczniów do występu na
uroczystej akademii rozpoczęcia roku szkolnego i pasowania na ucznia, dzieci z klas
pierwszych.

cały rok
IX

scenariusze imprez
klasowych, zdjęcia,

cały rok

2. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i szkolnych.

udział
w konkursach
recytatorskich, występy na
akademiach
szkolnych
i imprezach klasowych
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IV. Rozwijanie zainteresowań:
1. Systematyczny udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Prowadzenie
zajęć rozszerzających z zakresu edukacji matematycznej.

2. Organizacja wycieczek tematycznych i turystycznych. Przygotowanie wyjazdu uczniów
na zieloną szkołę do Rymanowa Zdroju – wrzesień.

3. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowanie uczniów do
udziału w konkursie matematycznym klas trzecich oraz konkursie pięknego czytania.

cały rok

cały rok
IX

systematyczny udział
dzieci
w zajęciach, dziennik
zajęć
okazy, zdjęcia,
wspomnienia,
sprawozdania, wpisy do
dzienników

cały rok
dyplomy za udział i
miejsca, nagrody rzeczowe

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Udział w lekcjach muzealnych (Muzeum Zamek).

cały rok

formularz zgłoszenia,

2. Współpraca z MDK, MBP – udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
okolicznościowych wystawach, imprezach w ramach programu „Cała polska czyta
dzieciom”.

cały rok

programy, plakaty

3. Współpraca z Teatrem „Maska” - udział w spektaklach teatralnych.

cały rok

VI. Współpraca z rodzicami:
1. Organizowanie zebrań i konsultacji dla rodziców (indywidualnych
i zbiorowych).

cały rok

lista obecności, prelekcje

2. Przypomnienie o dokumentach pracy szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania i
Promowania Uczniów.

IX

dokumentacja szkoły
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3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

w ciągu roku

4. Współpraca z rodzicami w zakresie prezentacji ciekawych zawodów, organizacji
wycieczek, imprez klasowych.

według planu

VII. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo:
1. Pogadanki oraz zajęcia w terenie na temat bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym.

cały rok
zwłaszcza
IX, I, VI

2. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych.
cały rok
3. Promowanie zdrowia poprzez udział uczniów w edukacji zdrowotnej. Realizacja
programów prozdrowotnych.
4. Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez pogadanki, pokazy, filmy, konkursy
plastyczne (współpraca z higienistką).
VIII. Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw proekologicznych:
1. Kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego.
2. Organizowanie działań proekologicznych np. „Dzień Ziemi”. Prezentowanie działań
ekologów w obronie środowiska.
3. Opieka nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy. Gromadzenie pożywienia dla ptaków i
zwierząt oraz zasobów finansowych przekazywanych schronisku dla zwierząt.

cały rok

cały rok
zwłaszcza
IX, IV,

zima

Opracowanie: Joanna Mielczarek
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Plany wychowawcze klas 4 - 7 w roku szkolnym 2017/2018
Plan wychowawczy klasy IV a – Jolanta Walkowiak
Tematyka godziny wychowawcze j

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji

wrzesień
Wybieramy Samorząd Klasowy.

Uczniowie wybierają władze klasowe, podają propozycje
tematów omawianych na godzinach wychowawczych.

Poznajemy się lepiej. Opracowujemy normy

Uczeń zna zasady koleżeństwa, współżycia w grupie,

klasowe.

właściwego zachowania się w klasie. Sporządzenie portretu
klasowego na gazetce klasowej.

Przypominamy regulamin zachowania

Uczeń zna regulamin zachowania na terenie szkoły, prawa

uczniów na terenie szkoły.

i obowiązki ucznia.

Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej

Pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu

edukacji.

czwartoklasisty, spostrzeżenia uczniów na ten temat.

październik
Nasze hobby i pasje. Dlaczego jesteśmy

Czym się interesujemy i jak to wpływa na nasze

w klasie sportowej?

funkcjonowanie w klasie? Uczeń wie, że jest osobą potrzebną
w klasie, dostrzega różnice i podobieństwa między ludźmi.

Chcę, aby nasza klasa była na medal.

Uczeń wie, jak dbać o to, aby być dobrym zespołem,
kulturalnie zachowuje się w grupie, zna zasady
funkcjonowania zespołów.
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100 pytań do wychowawczyni.

Świętujemy Dzień Edukacji Narodowej.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

Uczeń umie oddać szacunek zmarłym, troszczy się o miejsca
pamięci.

listopad
Nasze sprawy klasowe.

Rozwiązujemy klasowe problemy.

Jakie znamy święta narodowe?

Uczeń zna najważniejsze fakty naszej historii, wie jak
szanować pamięć o polskich bohaterach narodowych.

Co to jest agresja? Dlaczego zachowuję się

Wie, co to jest agresja, wie jak ją wyrażać, by nie ranić

agresywnie?

innych, zna przyczyny zachowań agresywnych.

Andrzejki- zabawa klasowa.

Zna tradycje związane z andrzejkami, bierze udział
w zabawie, współpracuje w grupie.

grudzień
Klasowe Mikołajki.

Uczeń umie obdarowywać innych i przyjmować prezenty.

Czy wszystkie dzieci spędzają święta ze

Omawianie z uczniami problematyki domów dziecka,

swoimi rodzicami (dzieci z domu dziecka,

wzbudzanie empatii i zrozumienia dla losów innych.

pogotowia opiekuńczego)?
Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu.

Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem, kulturalnie
zachowuje się siedząc przy stole, potrafi składać życzenia.
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styczeń
Jaka jest kultura mojego zachowania?

Uczeń wie, że zachowanie świadczy
o osobie, wie, jak właściwie zachowuje się zespół.

Nasze klasowe problemy.

Rozmawiamy o naszej klasie.

Oceniamy swoje zachowanie.

Uczeń uczy się obiektywnie ocenić siebie i innych.

Zachowajmy bezpieczeństwo podczas ferii

Zna

zimowych.

zimowych.

zasady

bezpiecznego

zachowania

w

trakcie

ferii

luty
Jak spędziliśmy ferie zimowe?

Wspomnienia z ferii - praca metodą projektu.

Kim był św. Walenty?

Uczeń okazuje sympatię rówieśnikom, wie, że jest osobą
lubianą w klasie.

W jakim kolorze widzę swoją szkołę?

Wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami
dziecka, praca plastyczna - "W jakim kolorze widzę swoją
szkołę".

marzec
Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Uczeń wie co zrobić , aby pokonać trudności w nauce
szkolnej, poznaje umiejętności szybszego uczenia się.

Kim był Patron naszej szkoły?

Zna fakty z życia i twórczość ks. Jana Twardowskiego.

Skąd się wziął Dzień Kobiet?

Wie, jak okazać szacunek innym ludziom. Poznaje historię
nabycia praw wyborczych przez kobiety.
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Wielkanoc w moim domu.

Zna tradycje wielkanocne, samodzielnie wykonuje ozdoby
świąteczne.

kwiecień
Jak radzić sobie ze stresem?

Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze stresem.

Nasze sprawy klasowe.

Rozwiązujemy klasowe problemy.

Ubiór świadczy o mnie.

Zna poprawne zachowanie
i właściwy ubiór w określonych miejscach.

Przygotowujemy się do wycieczki klasowej.

Poznaje regulamin wycieczki klasowej.

maj
Poznaje regulamin wycieczki klasowej.

Uczeń zna swoje prawa, potrafi z nich korzystać, respektuje
prawa innych.

Jestem dzieckiem, ale mam swoje obowiązki.

Zna swoje obowiązki, potrafi je nazwać, wie, że się one
zmieniają wraz z wiekiem.

Kochamy nasze mamy.

Każde dziecko potrzebuje mamy, zalety naszych mam.

czerwiec
Świętujemy Dzień Dziecka.

Organizujemy święto klasowe.

Oceniamy swoje zachowanie.

Ocena swojego zachowania i zachowania rówieśników.

Jacy byliśmy na początku klasy czwartej,

Uczeń zauważa zmiany jakie zaszły w ciągu roku szkolnego

a jacy jesteśmy teraz?

w klasie i w nim samym.

Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Zna zasady bezpieczeństwa

wakacji.

w okresie wakacji.
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Plan wychowawczy klasy IV b - Krystyna Wilk
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j

Uwagi o realizacji

wrzesień
Zapoznanie uczniów z regulaminem

przypomnienie regulaminu zachowania uczniów na terenie

zachowania w szkole.

szkoły

Wybór samorządu klasowego.



działalność i praca samorządu klasowego



określenie obowiązków samorządu klasowego

przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem
Nasze wspomnienia z wakacji.



pobudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego
nas świata



kształtowanie przekonania, że nauka może być nie
tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością

relacje uczniów z wakacyjnych wyjazdów
Prawa i obowiązki uczniów.



zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia



poznanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

analiza Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

październik
Poznajemy się lepiej.



integracja grupy rówieśniczej



poznanie zainteresowań uczniów



uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje hobby

praca w grupach
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Tworzymy grupę – zajęcia integracyjne



integracja grupy rówieśniczej



rozwijanie prawidłowych relacji społecznych

stworzenie listy zasad obowiązujących w klasie
Klasa czwarta - nowy etap w naszej szkolnej



wymienienie różnic między klasą IV, a klasami
młodszymi.

edukacji

pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu
czwartoklasisty
Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.



umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego bezpieczne poruszanie się po drogach



umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna)

pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
zachowania wobec nieznajomych oraz zachowania podczas
nieobecności dorosłych w domu
listopad
Jak uczyć się skutecznie?



rozpoznawanie swoich możliwości, uzdolnień, ale
i trudności

pogadanka na temat przyczyn trudności i niepowodzeń oraz
sposobów przezwyciężania trudności
Święto Niepodległości - 11 listopada



kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli
w walkach o wolność ojczyzny
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kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu
więzi narodowej, znajomości historii i tradycji
narodowo- wyzwoleńczej

przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez
Polskę niepodległości
Podniesienie poczucia własnej wartości - w



wielu dziedzinach jestem bardzo dobry.

rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej
samooceny



zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe
niepowodzenia i trudności



uczniowie opowiadają o dziedzinach, w których są
dobrzy oraz osiągają dobre wyniki

zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej
wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach
Andrzejki



integracja zespołu klasowego poprzez wspólne
działanie i zabawę



poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji



uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe
związane z Andrzejkami

wspólne ustalenie wróżb i zabaw na klasowe Andrzejki.
grudzień
Mikołajki klasowe.



umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym
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należy pamiętać, jakich norm przestrzegać

Jak pomagać innym?



kontynuowanie tradycji klasowych



pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych
problemów



pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich
potrzeb i oczekiwań



dzieci w roli osób niosących pomoc (psychodrama)

pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc,
aby nie wyręczać?"
Wigilia klasowa.



wdrażanie do działalności zespołowej



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań



budzenie szacunku do tradycji i rodzinnego
świętowania



wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację
i przebieg spotkania



pogadanka na temat zwyczajów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia

wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd
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styczeń
Czy nasza klasa jest zgrana?



wsparcie dzieci, które czują się odrzucane



kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy



praca w grupach - ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"

burza mózgów – co można zrobić, aby klasa była bardziej
zgrana?

Oceniamy nasze zachowanie w pierwszym



podejmowanie prób samooceny i oceny innych

półroczu



dostrzeganie potrzeb innych ludzi



analiza ocen z zachowania na forum klasy

uczniowie dokonują samooceny oraz oceny zachowania
koleżanek i kolegów
Chcę być przyjacielem



wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią



kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie
tej więzi

uczniowie tworzą listę cech prawdziwego przyjaciela
Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w



czasie ferii?

ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego
czasu



zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii
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wypowiedzi uczniów na temat sposobów spędzania
wolnego czasu i roli rodziny w wypoczynku dziecka



uczniowie prezentują swoje hobby

pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii
luty
Zbieramy wiadomości o patronie szkoły.



pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły



doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru
szkolnego

zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji
o patronach szkoły
Higiena osobista warunkiem zdrowia.



wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny



utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku



spotkanie z higienistką szkolną

ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się sztućcami itp.

marzec
Nasi idole



budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu



kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki

uczniowie prezentują zdjęcia, wytwory twórcze swoich idoli,
argumentując swój wybór

Praca moich rodziców



rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania
różnych zawodów



zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne
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specjalności zawodowe


wyrabianie szacunku do pracy rodziców

przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy
Mój dzień jak co dzień



wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie
planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen)

utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego
zachowania się w środkach transportu
Co to znaczy być asertywnym?



rozwijanie prawidłowych relacji społecznych

rozróżnienie pomiędzy zachowaniem uległym, agresywnym
a asertywnym
kwiecień
Czy twój dom jest ekologiczny?

kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie
wiedzy o żywności ekologicznej i opakowaniach oraz
oszczędzaniu wody, energii elektrycznej

Jak selekcjonować odpady?

kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie
wiedzy o recyklingu

Dzień Ziemi - 22 kwietnia

uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej
degradację w wyniku działalności gospodarczej człowieka

maj
Święto Konstytucji 3 Maja



zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi
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w kraju i w świecie
uczestniczenie w akademii oraz uroczystościach miejskich
związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju
Czy znam swój region?



rozwijanie postaw patriotycznych poprzez poznanie
swojego regionu



troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, do
narodowej twórczości



poznanie legend, baśni i tradycji lokalnych

zapoznanie uczniów z historią Łańcuta
Przepisy ruchu drogowego. Zasady udzielania



pierwszej pomocy.

zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu
drogowego

poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
czerwiec
26 maja – święto naszych mam.



wdrożenie do działalności zespołowej



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań



kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek
i przyjaciółek

nauka sprawiania radości i udzielania pomocy najbliższym
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Czy wiesz co jesz?

zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych
produktów

kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń
zdrowotnych


Oceniamy nasze zachowanie.

współudział uczniów w ocenie

sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów
Podsumowanie całorocznej pracy.

zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce
i zachowaniu.

Jak bezpiecznie spędzić wakacje?



znajomość znaków i sygnałów drogowych

zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji

Plan wychowawczy klasy IV c – Sylwia Surmacz - Rachwał
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j

Uwagi o realizacji

wrzesień
1. Moje wspomnienia z wakacji.



kształtowanie przekonania, że nauka może być nie
tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością,



pobudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego
nas świata.



relacje uczniów z wycieczek wakacyjnych,

uczniowie opowiadają o zwiedzanych zabytkach, poznanych
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zwyczajach, nowych przyjaźniach (prace plastyczne,
literackie)
2. Poznajemy się lepiej.



zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się,

Wybór samorządu klasowego.



nauczyciel lepiej zapozna się z uczniami, ich
upodobaniami, zainteresowaniami,



działalność i praca samorządu klasowego,



uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje
hobby,



sporządzenie portretu klasy na gazetce klasowej,



określenie obowiązków samorządu klasowego,

przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem.
3. Zapoznanie się ze ,,Statutem Szkoły" i



zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.



poznanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.


praca w grupach (analiza Statutu Szkoły
i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

sporządzenie notatki na gazetkę klasową
4. Akcja Sprzątanie świata 2017-„Nie ma



śmieci są surowce wtórne”

pogadanka temat wykorzystywania różnego rodzaju
odpadów,



organizacja akcji – segregujemy śmieci w szkole

udział w konkursie plastycznym
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październik
1. Praca moich rodziców



rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania
różnych zawodów,



zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne
specjalności zawodowe,

wyrabiania szacunku do pracy rodziców.
2. Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej

pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu

edukacji

czwartoklasisty.

3. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza



szkołą

umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego bezpieczne poruszanie się po drogach,



umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna).

pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub
w czasie nieobecności dorosłych w domu.
4. Nasi idole.



budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech
autorytetu,



kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki.



uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze
swoich idoli, argumentując swój wybór,

sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".
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5. Pamiętajmy o tych ,którzy odeszli –



Wszystkich Świętych

poznanie tradycji i zwyczajów święta Wszystkich
Świętych, wspominanie najbliższych , którzy odeszli

listopad
1. Podniesienie poczucia własnej wartości –



w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.

kształtowanie postawy łamania barier psychicznych
i fizycznych,



rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej
samooceny,



zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe
niepowodzenia i trudności.



uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy
i mają dobre wyniki,

zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej
wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości



kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli
w walkach o wolność ojczyzny,

(11 listopada)


kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu
więzi narodowej, znajomości historii i tradycji
narodowo- wyzwoleńczej.



przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu
przez Polskę niepodległości,

sporządzenie notatki na gazetkę klasową.
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3. Jak pomagać innym?



pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych
problemów,



pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich
potrzeb i oczekiwań.

pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc,
aby nie wyręczać?".
4. Andrzejki.



integracja zespołu klasowego poprzez wspólne
działanie i zabawę,



poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.



uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe
związane z Andrzejkami,

wspólne ustalenie zabaw na klasowe Andrzejki.
grudzień
1. Mikołaj w naszej klasie.



umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym
należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,



kontynuowanie tradycji klasowych.

przygotowanie prezentów.
2. Chcę być przyjacielem.



wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią,



kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie
tej więzi.
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uczniowie samodzielnie redagują notatkę na temat
przyjaźni, wrzucają do wspólnej skrzyneczki,



po wylosowaniu dzieci odczytują notatki kolegi,

uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech
prawdziwego przyjaciela.
3. Wigilia klasowa.



wdrażanie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań,



budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego
świętowania.



wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację
i przebieg spotkania,



pogadanka na temat zwyczajów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia,

wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
styczeń
1. Czy nasza klasa jest zgrana?



wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez
klasę,



kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy.



dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na
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pytania ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"
propozycje co zrobić, aby klasa była zgrana (lub bardziej
zgrana).
2. Higiena osobista warunkiem zdrowia



wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości
i higieny,



utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy
posiłku.



spotkanie z higienistką szkolną,

ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się
sztućcami itp.
3. Czy zdrowo się odżywiasz?



zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych
produktów,

kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych .

4. Wystawianie ocen z zachowania.



podejmowanie prób samooceny i oceny innych,



dostrzeganie potrzeb innych ludzi.



uczeń wystawia sobie swoją propozycję ocenę
z zachowania,

analiza ocen z zachowania na forum klasy.
luty
1. Zbieramy wiadomości o patronie naszej



pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły,

szkoły.



doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru
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szkolnego.
zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji
o patronie szkoły.
2. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w



czasie ferii?

ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego
czasu,



pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej
dziedzinie,



zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.



wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego
czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,



uczniowie prezentują swoje hobby,

pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
marzec
1. Czy ktoś mnie polubi?



zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich
lęków i obaw komuś, kto może pomóc,

kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w ,,grupie
wsparcia" (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant).
2. Mój dzień



wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie
planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen),

utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego
zachowania się w środkach transportu.
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3. Moje drzewo genealogiczne.

poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego
pochodzenia,

4.Święta Wielkanocne

budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego
świętowania.

kwiecień
1. Czy twój dom jest ekologiczny?

propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej
i opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej.

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia

uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, działania
przeciw dewastacji środowiska .

3. Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?



rozwijanie postaw patriotycznych związanych

Skąd pochodzi nazwa ulicy na której

z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie

mieszkam?

najbliższego otoczenia,


zapoznanie uczniów z historią Łańcuta,

poznanie skąd pochodzi nazwa ulicy na której mieszkam.
maj
1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja pogadanka.



zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi
w kraju i w świecie,

uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem
tradycji i kultury kraju.
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2. Czy znam przepisy ruchu drogowego?



Zasady udzielania pierwszej pomocy.

zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu
drogowego,

poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. 26 maja – święto naszych mam.



wdrożenie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań,



kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek
i przyjaciółek,

samodzielne wykonanie niespodzianki dla mamy
4. Jakie książki lubię czytać i dlaczego?



wskazanie potrzeby spędzenia czasu wolnego
z książką,

korzyści z przeczytania książki
czerwiec
1. Wystawianie ocen z zachowania.



współudział uczniów w ocenie,

sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.
2. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i



znajomość znaków i sygnałów drogowych,

kulturalnie.

zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,

3. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce
i w zachowaniu.
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Plan wychowawczy klasy IV d – Monika Kusiak
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j

Uwagi o realizacji

wrzesień
1. Moje wspomnienia z wakacji.



kształtowanie przekonania, że nauka może być nie
tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością,



pobudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego
nas świata.



relacje uczniów z wycieczek wakacyjnych,

uczniowie opowiadają o zwiedzanych zabytkach, poznanych
zwyczajach, nowych przyjaźniach (prace plastyczne,
literackie)
2. Poznajemy się lepiej.



zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się,

Wybór samorządu klasowego.



nauczyciel lepiej zapozna się z uczniami, ich
upodobaniami, zainteresowaniami,



działalność i praca samorządu klasowego,



uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje
hobby,



określenie obowiązków samorządu klasowego.



przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich
wyborem.
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3. Zapoznanie się ze ,,Statutem Szkoły"



zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.



poznanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.


praca w grupach (analiza Statutu Szkoły
i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
sporządzenie notatki na gazetkę klasową

4. Akcja Sprzątanie świata 2017 – nie ma



sens organizowania akcji ,,Sprzątanie świata"

śmieci, są surowce.



pogadanka na temat wykorzystywania różnego
rodzaju odpadów,

uczymy się jak segregować śmieci
październik
1. To jest ciekawy zawód



rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania
różnych zawodów,



zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne
specjalności zawodowe,



wyrabiania szacunku do pracy rodziców.

przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy
2. Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej
edukacji



wymienienie różnic między klasą IV, a klasami
młodszymi.

pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu
czwartoklasisty.
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3. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza



szkołą

umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego bezpieczne poruszanie się po drogach,



umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna).

pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub
w czasie nieobecności dorosłych w domu.
4. Nasi idole.



budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech
autorytetu,



kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki.



uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze
swoich idoli, argumentując swój wybór,

5. 1 listopada- pamiętamy o tych co odeszli .



sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".



pielęgnujemy pamięć o zmarłych.



kształtowanie postawy łamania barier psychicznych

listopad
1. Podniesienie poczucia własnej wartości –
w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.

i fizycznych,


rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej
samooceny,



zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe
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niepowodzenia i trudności.


uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy
i mają dobre wyniki,

zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej
wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości 11



kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli
w walkach o wolność ojczyzny,

listopada.


kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu
więzi narodowej, znajomości historii i tradycji
narodowo- wyzwoleńczej.



przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu
przez Polskę niepodległości,

sporządzenie notatki na gazetkę klasową.
3. Jak pomagać innym?



pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych
problemów,



pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich
potrzeb i oczekiwań.



poznajemy rolę wolontariuszy w społeczeństwie.

pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc,
aby nie wyręczać?".
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4. Andrzejki.



integracja zespołu klasowego poprzez wspólne
działanie i zabawę,



poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.



uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe
związane z Andrzejkami,

wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki.
grudzień
1. Mikołaj w naszej klasie.



umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym
należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,



kontynuowanie tradycji klasowych.

przygotowanie prezentów.
2. Chcę być przyjacielem.



wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią,



kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie
tej więzi.

uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech
prawdziwego przyjaciela.
3.Wigilia klasowa.



wdrażanie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań,



budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego
świętowania.
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wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację
i przebieg spotkania,



pogadanka na temat zwyczajów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia,

wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
styczeń
1. Czy nasza klasa jest zgrana?



wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez
klasę,



kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy.



dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na
pytania ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"

propozycje, aby klasa była zgrana (lub bardziej zgrana).
2. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać



w czasie ferii?

ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego
czasu,



pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej
dziedzinie,



zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.



wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego
czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
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uczniowie prezentują swoje hobby,

pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
3. Wystawianie ocen z zachowania.



podejmowanie prób samooceny i oceny innych,



dostrzeganie potrzeb innych ludzi.



uczeń wystawia sobie swoją propozycję ocenę
z zachowania,

analiza ocen z zachowania na forum klasy.
luty
1.Bezpieczeństwo w sieci.

 umiejętność bezpiecznego poruszania się w sieci.
konsekwencje niewłaściwego korzystania z telefonu
komórkowego.

2. Higiena osobista warunkiem zdrowia.



wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości
i higieny,



utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy
posiłku.



3. Dlaczego warto czytać ?

dbamy o czystość i higienę wokół nas.

 czy czytanie można polubić ?
 moja ulubiona książka – uczniowie przynoszą
i prezentują swoje książki
spotkane z bibliotekarzem szkolnym.
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marzec
1. Czy ktoś mnie polubi?



zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich
lęków i obaw komuś, kto może pomóc,

kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w ,,grupie
wsparcia" (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant).
2. Mój dzień jak co dzień.



wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie
planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen),

utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego
zachowania w różnych miejscach.
3. Moje drzewo genealogiczne.

poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego
pochodzenia,

kwiecień
1. Czy twój dom jest ekologiczny?

propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej
i opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej.

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia

uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej
dewastację.

3. Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?



rozwijanie postaw patriotycznych związanych

Skąd pochodzi nazwa ulicy na której

z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie

mieszkam?

najbliższego otoczenia,


zapoznanie uczniów z historią Łańcuta,

poznanie skąd pochodzi nazwa ulicy na której mieszkam.
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4. Czy znasz swój region?



rozwijanie postaw patriotycznych związanych
z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie
specyfiki swojego regionu,



troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, do
narodowej twórczości,



poznanie legend, baśni i tradycji lokalnych,



zapoznanie uczniów z historią Łańcuta.



zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi

maj
1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja -

w kraju i w świecie,

pogadanka.

uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem
tradycji i kultury kraju.
2. Czy znam przepisy ruchu drogowego?



Zasady udzielania pierwszej pomocy.

zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu
drogowego,

poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. 26 maja – święto naszych mam.



wdrożenie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań,



kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek
i przyjaciółek,



nauka sprawiania radości i udzielania pomocy
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najbliższym.
4. Patron naszej szkoły.



. pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły,



doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru
szkolnego.

czytamy wiersze naszego patrona
czerwiec
1. Czy wiesz co jesz?



zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych
produktów,



kształtowanie odpowiednich nawyków
i przyzwyczajeń zdrowotnych.

przyczyny nadwagi i otyłości.
2. Wystawianie ocen z zachowania.



współudział uczniów w ocenie,

sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.
3. Spędzamy czas bezpiecznie, przyjemnie



znajomość znaków i sygnałów drogowych,

i kulturalnie.



zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania

Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

wakacji.
zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce
i zachowaniu.
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Plan wychowawczy klasy IV e – Edyta Wierzbińska
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j
wrzesień
1. Moje wspomnienia z wakacji.



Uwagi o realizacji

kształtowanie przekonania, że nauka może być nie
tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością,



pobudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego
nas świata.



relacje uczniów z wycieczek wakacyjnych,

uczniowie opowiadają o zwiedzanych zabytkach, poznanych
zwyczajach, nowych przyjaźniach (prace plastyczne,
literackie)
2. Poznajemy się lepiej.



zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się,

Wybór samorządu klasowego.



nauczyciel lepiej zapozna się z uczniami, ich
upodobaniami, zainteresowaniami,



działalność i praca samorządu klasowego,



uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje
hobby,



sporządzenie portretu klasy na gazetce klasowej,



określenie obowiązków samorządu klasowego,

przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem.
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3. Zapoznanie się ze ,,Statutem Szkoły" i



zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.



poznanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.



praca w grupach (analiza Statutu Szkoły
i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,

sporządzenie notatki na gazetkę klasową
4. Akcja ,,Sprzątanie świata".



sens organizowania akcji ,,Sprzątanie świata"



pogadanka na temat wykorzystywania różnego
rodzaju odpadów,



organizacja akcji ,,Sprzątanie świata",

podział zadań do realizacji.
październik
1. Praca moich rodziców - przedstawienie



wywiadów.

rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania
różnych zawodów,



zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne
specjalności zawodowe,



wyrabiania szacunku do pracy rodziców.



przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich
pracy,

sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową.
2. Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej
edukacji



wymienienie różnic między klasą IV, a klasami
młodszymi.

151

pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu
czwartoklasisty.
3. Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza



szkołą

umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego bezpieczne poruszanie się po drogach,



umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna).

pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub
w czasie nieobecności dorosłych w domu.
4. Nasi idole.



budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech
autorytetu,



kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki.



uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze
swoich idoli, argumentując swój wybór,

sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".
listopad
1. Podniesienie poczucia własnej wartości –



w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.

kształtowanie postawy łamania barier psychicznych
i fizycznych,



rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej
samooceny,



zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe
niepowodzenia i trudności.
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uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy
i mają dobre wyniki,

zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej
wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości



kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli
w walkach o wolność ojczyzny,

(11 listopada)


kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu
więzi narodowej, znajomości historii i tradycji
narodowo- wyzwoleńczej.



przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu
przez Polskę niepodległości,

sporządzenie notatki na gazetkę klasową.
3. Jak pomagać innym?



pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych
problemów,



pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich
potrzeb i oczekiwań.



dzieci w roli osób niosących pomoc (psychodrama),

pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc,
aby nie wyręczać?".
4. Andrzejki.



integracja zespołu klasowego poprzez wspólne
działanie i zabawę,
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poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.



uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe
związane z Andrzejkami,

wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki.
grudzień
1. Mikołaj w naszej klasie.



umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym
należy pamiętać, jakich norm przestrzegać,



kontynuowanie tradycji klasowych.

przygotowanie prezentów.
2. Chcę być przyjacielem.



zbudzenie refleksji nad przyjaźnią,



kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgnowanie
tej więzi.



uczniowie samodzielnie redagują notatkę na temat
przyjaźni, wrzucają do wspólnej skrzyneczki,



po wylosowaniu dzieci odczytują notatki kolegi,

uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech
prawdziwego przyjaciela.
3. Wigilia klasowa.



wdrażanie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań,



budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego

154

świętowania.


wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację
i przebieg spotkania,



pogadanka na temat zwyczajów związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia,

wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
4. Czy wszystkie dzieci spędzają święta ze



swoimi rodzicami (dzieci z domu dziecka,
pogotowia opiekuńczego) ?

wzbudzenie refleksji nad losem dzieci z domów
dziecka,



omówienie więzów między ludźmi - ich różne formy
i przejawy.

omawianie z uczniami problematyki domów dziecka
styczeń
1. Czy nasza klasa jest zgrana?



wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez
klasę,



kształtowanie umiejętności dokonywania analizy
sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy.



dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na
pytania ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"

propozycje, aby klasa była zgrana (lub bardziej zgrana).
2. W jakim kolorze widzę swoją szkołę?



budzenie szacunku do nauczycieli,



kształtowanie poszanowania własności materialnych
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szkoły,


kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie
i wizerunek szkoły.



swobodne wypowiedzi pisemne dzieci na temat
,,W jakim kolorze widzę swoją szkołę?"

wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami
dziecka
3. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać



w czasie ferii?

ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego
czasu,



pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej
dziedzinie,



zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.



wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego
czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,



uczniowie prezentują swoje hobby,

pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
4. Wystawianie ocen z zachowania.



podejmowanie prób samooceny i oceny innych,



dostrzeganie potrzeb innych ludzi.



uczeń wystawia sobie swoją propozycję oceny
zachowania,

analiza ocen z zachowania na forum klasy.
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luty
1. Zbieramy wiadomości o patronie szkoły.



pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły,
doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru
szkolnego.

zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji
o patronach szkoły.
2. Higiena osobista warunkiem zdrowia.



wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości
i higieny,



utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy
posiłku.



spotkanie z higienistką szkolną,

ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się
sztućcami itp.
marzec
1. Co o mnie sądzą rodzice i rodzeństwo? -



próby poznania samego siebie,

wyniki sondażu.



wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu
rodzinnym,



zapobieganie konfliktom i pomoc w ich
rozwiązywaniu,

wyrabianie odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych obowiązków.
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2. Czy ktoś mnie polubi?



zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich
lęków i obaw komuś, kto może pomóc,

kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w ,,grupie
wsparcia" (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant).
3. Mój dzień jak co dzień.



wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie
planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen),

utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego
zachowania się w środkach transportu.
4. Moje drzewo genealogiczne.

poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego
pochodzenia,

kwiecień
1. Czy twój dom jest ekologiczny?

propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej i
opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej.

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia

uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej
dewastację.

3. Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?



rozwijanie postaw patriotycznych związanych

Skąd pochodzi nazwa ulicy na której

z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie

mieszkam?

najbliższego otoczenia,


zapoznanie uczniów z historią Łańcuta,

poznanie skąd pochodzi nazwa ulicy na której mieszkam.
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4. Czy znasz swój region?



rozwijanie postaw patriotycznych związanych
z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie
specyfiki swojego regionu,



troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, do
narodowej twórczości,



poznanie legend, baśni i tradycji lokalnych,



zapoznanie uczniów z historią Łańcuta.



zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi

maj
1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja -

w kraju i w świecie,

pogadanka.

uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem
tradycji i kultury kraju.
2. Czy znam przepisy ruchu drogowego?



Zasady udzielania pierwszej pomocy.

zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu
drogowego,

poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
3. 26 maja – święto naszych mam.



wdrożenie do działalności zespołowej,



wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji
z realizacji podjętych zadań, kształtowanie szacunku
dla mam jako opiekunek i przyjaciółek,

nauka sprawiania radości i udzielania pomocy najbliższym.
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4. To jest ciekawy zawód.



poznawanie wymagań stawianych przez różne
specjalności zawodowe,

rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych
zawodów.
czerwiec
1. Czy wiesz co jesz?



zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych
produktów,

kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń
zdrowotnych.
2. Wystawianie ocen z zachowania.



współudział uczniów w ocenie,

sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.
3. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i



znajomość znaków i sygnałów drogowych,

kulturalnie.

zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,

4. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.

zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce
i w zachowaniu.
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Plan wychowawczy klasy Va – Marek Szumierz
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j

Uwagi o realizacji

wrzesień
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze

Szczegółowe przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze

szkoły.

do i ze szkoły.

Wybieramy Samorząd Klasowy

Przeprowadzenie wyborów Samorządu Klasowego mającego
reprezentować klasę w roku szkolnym 2017/18

Przypominamy sobie regulaminy

Przypomnienie regulaminów obowiązujących w SP2 w celu

obowiązujące w naszej szkole.

poprawnego funkcjonowania ucznia i zespołu klasowego na
terenie placówki .

Prawa i obowiązki ucznia.

Celem działania jest świadome spełnianie przez uczniów
swoich szkolnych obowiązków oraz korzystanie z
przysługujących im praw.

październik
Wiem co jem (cz.1)” – szkodliwość

Samodzielne zdobycie informacji przez uczniów dotyczących

popularnych napojów. „

szkodliwości niektórych składników znajdujących się
w popularnych napojach. Celem jest uświadomienie uczniom
niebezpieczeństw związanych ze złymi nawykami
żywieniowymi.
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„Wiem co jem (cz.2)” – na co powinniśmy

Przekazanie uczniom informacji nt. szkodliwości wysoce

zwracać uwagę robiąc zakupy

przetworzonej żywności. Celem jest uświadomienie uczniom
niebezpieczeństw związanych ze złymi nawykami
żywieniowymi.

Podziękowanie dla nauczycieli i pracowników

Celem jest uświadomienie uczniom wartości pracy

szkoły

nauczycieli oraz pozostałych osób dzięki, którym placówka
funkcjonuje poprawnie.

Planujemy 2-dniową wycieczkę szkolną

Analiza ofert biur podróży w celu wybrania najbardziej
interesującej uczniów propozycji.

listopad
Święto Zmarłych – jego tradycje, zwyczaje i Uczniowie pamiętają o tych, których już nie ma wśród nas.
obchody.
Przygotowanie do obchodów 100 rocznicy

Kształtowanie postaw patriotycznych

odzyskania niepodległości przez Polskę.
Kim była Irena Sendlerowa?

Poznanie przykładu jaki dała nam Irena Sendlerowa –
ratowanie ludzkiego życia

Rola wartości moralnych w życiu człowieka

Samodzielna praca uczniów przygotowujących się do zajęć.

na przykładzie znanych ludzi.

Celem jest kształtowanie postaw uczniów – wychowanie do
wartości.

grudzień
Książka, którą warto przeczytać.

Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów.
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Moje zainteresowania – o czym chciałbym

Integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie

opowiedzieć?

zainteresowań swoich kolegów.

Tradycje związane ze świętami Bożego

Uczniowie dowiadują się nt. historii i tradycji świątecznych

Narodzenia.

oraz dzielą się z klasą informacjami jak oni sami obchodzą
ww. święta.

styczeń
Moja rodzina – czym jest dla mnie?

Zwrócenie uwagi na rolę rodziny w życiu i wychowaniu
dziecka

Wpływ właściwych nawyków na jakość życia

Uświadomienie uczniom wagi właściwych i szkodliwych

i sukcesy w sporcie.

nawyków na ich stan zdrowia oraz sukcesy sportowe.

Oceniamy zachowanie swoje i swoich

Kształtowanie umiejętności samooceny.

kolegów.
Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu
wolnego.

luty
Jak radzić sobie z emocjami. (cz.1)

Celem jest pomoc uczniom w nabraniu dystansu do emocji
i właściwej ich oceny.

Jak radzić sobie z emocjami. (cz.2)

Celem jest pomoc uczniom w nabraniu dystansu do emocji
i właściwej ich oceny.

marzec
Bądźmy koleżeńscy i pomagajmy sobie

Uświadomienie uczniom znaczenia życzliwości i otwartości
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nawzajem.

na drugiego człowieka.

Co wiem o moim mieście?

Samodzielna praca uczniów przygotowujących się do zajęć.
Uczniowie poznają historię i ciekawostki związane
z Łańcutem i okolicami.

Internet – pomoc czy zagrożenie?

Zwrócenie uwagi uczniów na ich bezpieczeństwo w sieci.

Tradycje i zwyczaje związane ze świętami

Kształtowanie zamiłowania do tradycji.

wielkanocnymi.
kwiecień
Moje plany na przyszłość.

Uczniowie opowiadają o swoich planach i zamierzeniach.
Celem jest uświadomienie uczniom wielu możliwości
będących w ich zasięgu.

Dzień Zdrowej Żywności – przygotowanie

Propagowanie zdrowego stylu życia.

potraw.
Co myślisz o stwierdzeniu „Nasza tolerancja

Uczniowie poznają ważną rolę tolerancji w życiu człowieka

kończy się tam gdzie zaczyna się nietolerancja

oraz starają się ustalić jej racjonalne granice.

innych”
maj
Przypominamy godło, flagę, hymn

Kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowi są dumni

i najważniejsze wydarzenia z historii naszego

z tego że są Polakami.

kraju – quiz.
Poznajemy szczegółowy regulamin wycieczki

Uczniowie poznają zasady właściwego zachowania w trakcie
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szkolnej.

wycieczki. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

Wspomnienia z wycieczki.

Uczniowie samodzielnie dokonują oceny wycieczki oraz
dzielą się wrażeniami. Celem jest integracja zespołu
klasowego, nauka właściwej samooceny itp.
Zachęcanie do czytelnictwa.

Podsumowujemy czytelnictwo w naszej
klasie.
czerwiec
Prawa dziecka – co o nich wiem?

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

Podsumowanie pracy i sukcesów sportowych.

Kształtowanie umiejętności samooceny.

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu

podczas wakacji.

wolnego.

Plan wychowawczy klasy Vb – Monika Bieniasz - Noga
Tematyka godziny wychowawcze j

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji

wrzesień
Nasze wspomnienia z wakacji.

Uczeń potrafi wypowiedzieć się w kilku zdaniach na temat

Bądźmy bezpieczni w drodze do szkoły

minionych wakacji.

i ze szkoły.

Uczeń zna i wyjaśnia zasady zachowania bezpieczeństwa

Wybieramy Samorząd Klasowy.

w drodze do szkoły i ze szkoły. Uczeń nabywa umiejętność
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obiektywnego i oceniania trafnego wyboru, rozwija
przedsiębiorczość.
Przypominamy sobie regulaminy

Uczeń zna regulaminy szkolne: zachowania na terenie szkoły,

obowiązujące w naszej szkole.

WSO, prawa i obowiązki ucznia i inne.

Opracowujemy normy klasowe.

Uczeń zna zasady koleżeństwa i współżycia w grupie.
Potrafi rozpoznać zachowania niepożądane.

Dzień Chłopaka w naszej klasie.

Uczniowie potrafią okazać sympatię kolegom i koleżankom,
wyrażają szacunek w stosunku do płci przeciwnej.

październik
Moje zachowanie w domu, w szkole

Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

i poza szkołą

Kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych
sytuacjach.
Wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.
Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

Poznajemy mocne i słabe strony naszej

Uczniowie wiedzą, jak dbać o to, aby być zgranym zespołem,

klasy – jak być klasą na medal ?

znają zasady kulturalnego zachowania.
Uczniowie wiedzą, że warto się uczyć.
Potrafią współpracować w grupie.

Moja ulubiona książka.

Dzielimy się wrażeniami z ostatnio przeczytanej książki.
Zachęcamy kolegów i koleżanki z klasy do czytelnictwa.

Propaguję zdrowy tryb życia.

Uczeń zna pojęcie zdrowia i zdrowego trybu życia.
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Zna podstawowe zasady higieny, rozumie celowość uprawiania
sportu i aktywności fizycznej.
Zna określenie „zdrowe żywienie”.
Potrafi podać przykłady produktów szkodliwych dla zdrowia.

listopad
W jaki sposób pamiętamy o tych, którzy

Uczeń wyraża emocje związane z obchodami Dnia Wszystkich

odeszli?

Świętych.
Wie, w jaki sposób można czcić pamięć o zmarłych.
Potrafi zachować się odpowiednio na cmentarzu.

Czym jest agresja? Przyczyny zachowań

Diagnoza zachowań agresywnych wśród dzieci. Metody

agresywnych i sposoby zapobiegania

przeciwdziałania agresji słownej i fizycznej wśród uczniów.

agresji.
Moje mocne i słabe strony.

Uczeń jest świadomy swoich mocnych i słabych stron.
Potrafi mówić o swoich zaletach i słabościach.

Andrzejki w naszej klasie.

Uczeń zna tradycje związane z Andrzejkami. Bierze czynny
udział w zabawie.
Integruje się z zespołem klasowym.

grudzień
Jaka jest kultura mojego zachowania?

Uczniowie rozumieją zasadność istnienia przyjętych norm
obyczajowych.
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Znają podstawowe zasady „savoir-vivre”.
Widzą związek pomiędzy swoją kulturą osobistą a
postrzeganiem ich przez innych.
Przyczyny i skutki nałogów.

Uczeń umie wytłumaczyć pojęcie uzależnienia i wskazać
substancje uzależniające. Zna objawy i skutki uzależnień.

Tradycja Bożego Narodzenia w moim

Uczeń rozumie istotę zwyczajów rodzinnych. Zna tradycje

domu. Wigilia klasowa.

związane z Bożym Narodzeniem i potrafi o nich opowiedzieć.
Pielęgnuje więzi i uczucia rodzinne. Wie, jak złożyć życzenia
świąteczne.

styczeń
. Oceniamy swoje zachowanie

Uczeń zna skalę ocen i zasady oceniania zachowania w szkole.
Potrafi dostrzec dobre i złe strony swojego postępowania.
Dokonuje samooceny. Ma świadomość własnych zalet i wad.

Jak radzić sobie ze stresem?

Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie stresu i rozpoznać sytuacje
stresowe w swoim życiu. Wie, jak stres wpływa na zachowanie
człowieka. Poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem.

Jak właściwie korzystać z TV,

Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z mediów.

komputera, Internetu?

Mają świadomość, że czas wolny należy spędzać aktywnie.
Wiedzą, jakie programy i strony internetowe

są dla nich

przeznaczone.
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Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Uświadomienie i przybliżenie dzieciom istniejących zagrożeń

ferii zimowych.

jakie mogą ich spotkać w trakcie ferii zimowych.

luty
Przyjaźń, zauroczenie, miłość –

Uczeń potrafi formułować własne poglądy na temat wartości

Walentynki klasowe.

ważnych dla człowieka.
Ma świadomość tego, jakie zachowania sprzyjają w budowaniu
uczucia a jakie przeszkadzają.

Jak pokonać trudności w nauce?

Uczeń zna sposoby na zapobieganie i pokonywanie trudności
w nauce. Wie, jak współpracować w grupie.
Jest świadomy tego, że sam w znacznym stopniu może
eliminować swoje niepowodzenia szkolne, np. przez dobrą
organizację czasu pracy.

Dlaczego warto czytać książki?

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Motywowanie
uczniów do czytania. Kształtowanie wrażliwości czytelniczej.

marzec
Dzień Kobiet.

Uczeń potrafi okazać sympatię koleżankom.
Ma szacunek w stosunku do płci przeciwnej. Zna zasady
dobrego wychowania.

Moje miejsce w rodzinie.

Uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka.
Uczeń potrafi wskazać wartości, które są ważne w budowaniu
więzi rodzinnych.
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Wielkanoc w moim domu.

Uczeń zna tradycje wielkanocne. Potrafi wykonać ozdoby
świąteczne.

kwiecień
Śniadanie – najważniejszy posiłek dnia.

Uświadomienie uczniom codziennej potrzeby spożywania
śniadania.
Podanie informacji na temat produktów spożywczych,
z których powinno składać się śniadanie.
Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.

Kim chciałbym zostać w przyszłości?

Uczeń wie, jaki zawód chciałby wykonywać w przyszłości lub
o jakim zawodzie marzy. Potrafi opowiedzieć o swoich planach
na przyszłość.

Dbamy o środowisko naturalne.

Uczeń potrafi wytłumaczyć, dlaczego nie wolno zaśmiecać
środowiska naturalnego.
Rozumie zależność pomiędzy stanem środowiska naturalnego,
a zdrowiem i samopoczuciem własnym i innych.
Uczeń wie, w jakim celu sortuje się śmieci. Potrafi prawidłowo
pogrupować odpady.

maj
Czy jestem dobrym kolegą?

Uczeń zna pojęcie „dobry kolega”. Nawiązuje kontakty

Czy potrafię prawidłowo współpracować

podczas pracy grupowej. Nie wstydzi się używać zwrotów

w grupie?

grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
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Czy mądrze zagospodarować potrafię

Kształcenie umiejętności konstruktywnego wykorzystania

czas wolny ?

czasu wolnego.
Wskazywanie potrzeby spędzania czasu wolnego z rodziną.
Pobudzanie aktywności ruchowej uczniów.

Czym jest „zdrowa rywalizacja”? Cechy

Uczniowie mają świadomość swojej pozycji w grupie.

prawdziwego kibica, sportowca, ucznia.

Wiedzą, czym jest rywalizacja, konkurencja i współpraca.
Znają cechy prawdziwego kibica, sportowca i ucznia.

Jestem dzieckiem i mam swoje prawa.

Uczeń zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać.
Wie, gdzie ma się zwrócić o pomoc w takiej razie potrzeby.

czerwiec
Ksiądz Jan Twardowski – patron naszej

Uczniowie posiadają wiedzę na temat patrona szkoły.

szkoły

Znają twórczość ks. Jana Twardowskiego. Upamiętniają ważne
wydarzenia historyczne.

Oceniamy swoje zachowanie.

Uczeń zna skalę i zasady oceniania zachowania w szkole.
Potrafi dokonać samooceny.

Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę na temat

wakacji.

zagrożeń w okresie wakacyjno – letnim.

Plan wychowawczy klasy Vc – Małgorzata Golenia
Tematyka godziny wychowawcze j

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji
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wrzesień
Wybieramy Samorząd Klasowy.

Uczniowie wybierają władze klasowe, dzielą się na sekcje
odpowiedzialne

za poszczególne zadania, podają propozycje

tematów omawianych na godzinach wychowawczych.
Opracowujemy normy klasowe.

Uczeń

zna

zasady

koleżeństwa,

współżycia

w

grupie,

właściwego zachowania się w klasie.
Przypominamy regulamin zachowania

Uczeń zna regulamin zachowania na terenie szkoły, prawa i

uczniów na terenie szkoły.

obowiązki ucznia.

Klasowy Dzień Chłopaka.

Uczeń potrafi okazać sympatię, kolegom, koleżankom, wyraża
szacunek dla osób płci przeciwnej, współpracuje w grupie.

październik
Ja w mojej klasie.

Uczeń wie, że jest osobą potrzebną w klasie, dostrzega różnice
i podobieństwa między ludźmi.

Chcę aby nasza klasa była na medal.

Uczeń wie, jak dbać o to, aby być dobrym zespołem,
kulturalnie zachowuje się w grupie, zna zasady
funkcjonowania zespołów.

Czy jestem dobrym kolegą, koleżanką?

Uczeń zna cechy prawdziwego kolegi’

Zdrowo się odżywiam.

Uczeń zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się, wie
jakie dolegliwości są spowodowane nieprawidłowym
odżywianiem się.

listopad
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W jaki sposób pamiętamy o tych którzy

Uczeń umie oddać szacunek i pamięć o zmarłych, troszczy się

odeszli?.

o miejsca pamięci

Dlaczego czcimy święta narodowe?

Uczeń zna najważniejsze fakty naszej historii.

Co to jest agresja? Dlaczego zachowuję

Wie co to jest agresja, wie jak ją wyrażać by nie ranić innych,

się agresywnie?

zna przyczyny zachowań agresywnych.

Andrzejki- zabawa klasowa.

Zna tradycje związane z andrzejkami, bierze udział w zabawie,
współpracuje w grupie.

grudzień
Klasowe Mikołajki.

Uczeń umie obdarowywać innych i przyjmować prezenty.

Dostrzegam swoje zalety.

Nazywa swoje zalety, wie jakimi umiejętnościami się wyróżnia,
współpracuje z innymi uczniami.

Moje zainteresowania.

Potrafi nazwać swoje zainteresowania, rozumie pojęcia hobby,
potrafi współpracować w grupie.

Tradycje Bożego Narodzenia w moim

Zna tradycje związane z Bożym Narodzeniem, kulturalnie

domu.

zachowuje się siedząc przy stole, potrafi składać życzenia.

styczeń
Jaka jest kultura mojego zachowania?

Uczeń wie, że zachowanie świadczy o osobie, wie jak
właściwie zachowuje się zespół.

Czy potrafię się zrelaksować i mądrze

Zna różne sposoby zagospodarowania wolnego czasu, potrafi

zagospodarować czas wolny?

się zrelaksować.

Oceniamy swoje zachowanie.

Uczeń uczy się obiektywnie ocenić siebie i innych
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Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Zna

ferii zimowych.

zimowych.

zasady

bezpiecznego

zachowania

w

trakcie

ferii

luty
Walentynki- zabawa klasowa’

Uczeń okazuje sympatię kolegom, koleżankom z klasy, wie, że
jest osobą lubianą w klasie.

Sławne kobiety.

Wymienia

sławne

kobiety,

potrafi

okazać

sympatię

koleżankom, współpracuje w grupie.
Kim była Irena Sendlerowa?

Uczeń poznaje historię Ireny Sendlerowej.

marzec
Jak pokonać trudności w nauce

Uczeń wie co zrobić , aby pokonać trudności w nauce szkolnej.

szkolnej?.

Moje miejsce w rodzinie

Zna swoje miejsce w rodzinie, dostrzega rolę rodziny w życiu
człowieka.

Przyczyny i skutki nałogów

Zna przyczyny i skutki palenia papierosów, picia alkoholu
i zażywania narkotyków.

Wielkanoc w moim domu.

Zna tradycje wielkanocne, samodzielnie wykonuje ozdoby
świąteczne.

kwiecień
Jak radzić sobie ze stresem?

Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze stresem.
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Jak właściwie korzystać z TV,

Zna

komputera, Internetu?

Internetu.

Ubiór świadczy o mnie.

Zna poprawne zachowanie

zasady bezpiecznego

korzystania z TV, komputera,

i właściwy ubiór w określonych miejscach.
Przygotowujemy się do wycieczki

Poznaje regulamin wycieczki klasowej.

klasowej.
maj
Jestem dzieckiem, ale mam swoje prawa.

Uczeń zna swoje prawa, potrafi z nich korzystać, respektuje
prawa innych.

Jestem dzieckiem, ale mam swoje

Zna swoje obowiązki, potrafi je nazwać, wie, że się one

obowiązki.

zmieniają wraz z wiekiem.

Co powinniśmy wiedzieć o patronie

Wie, kim był patron szkoły, do której uczęszcza.

naszej szkoły?
czerwiec
Książka, którą warto przeczytać.
Oceniamy swoje zachowanie.

Uczeń umie zachęcić rówieśników do przeczytania
interesującej książki
Ocena swojego zachowania

Klasowy przegląd prasy.

Uczeń uczy się wybierać właściwe czasopisma.

Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Zna zasady bezpieczeństwa w okresie wakacji.

wakacji.
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Plan wychowawczy klasy Vd – Paweł Hadław
Tematyka godziny wychowawcze j

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji

wrzesień
Moje wspomnienia z wakacji.

Kształtowanie u uczniów poczucia, że nauka może być nie tylko
obowiązkiem, ale i przyjemnością. Pobudzanie ciekawości
w stosunku do otaczającego nas świata.

Poznajemy się lepiej.

Zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się. Lepsze

Wybór samorządu klasowego

zapoznanie nauczyciela z uczniami, ich upodobaniami,
zainteresowaniami. Działalność i praca samorządu klasowego.
Prezentacja przez uczniów swoich zainteresowań i swojego
hobby. Sporządzenie portretu klasy na gazetce klasowej.
Określenie obowiązków samorządu klasowego,
przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem.

Zapoznanie się ze ,,Statutem Szkoły"

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia. Poznanie

i Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Praca w grupach (analiza

Oceniania.

Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
sporządzenie notatki na gazetkę klasową.

Akcja ,,Sprzątanie świata".

Sens organizowania akcji ,,Sprzątanie świata". Pogadanka na
temat wykorzystywania różnego rodzaju odpadów. Organizacja
akcji ,,Sprzątanie świata", podział zadań do realizacji.
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październik
Praca moich rodziców - przedstawienie

Rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych

wywiadów.

zawodów. Zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez różne
specjalności zawodowe. Wyrabianie szacunku do pracy rodziców.
Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy.
Sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową.

Klasa piąta – co się zmieniło?

Wymienienie różnic między klasą V, a klasami młodszymi.
Pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu piątoklasisty

Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza

Umiejętność temat bezpiecznego poruszania korzystania z zasad

szkołą

ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po drogach.
Umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertywna).
pogadanka na drogach się po, oraz jak należy zachować się wobec
nieznajomych lub w czasie nieobecności dorosłych w domu.

Nasi idole.

Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu.
Kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki. Uczniowie
prezentują zdjęcia , wytwory twórcze swoich idoli, argumentując
swój wybór.
Sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".

listopad
Podniesienie poczucia własnej wartości -

Kształtowanie postawy łamania barier psychicznych i fizycznych.

w wielu rzeczach jestem bardzo dobry.

Rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny.
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Zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe
niepowodzenia i trudności. Uczniowie opowiadają o rzeczach
w których są dobrzy i mają dobre wyniki,
zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej
wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach

(11 listopada)

o wolność ojczyzny. Kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na
poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji
narodowo- wyzwoleńczej. Przygotowanie przez uczniów referatu
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, sporządzenie notatki na
gazetkę klasową.

Jak pomagać innym?

Pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich potrzeb
i oczekiwań. Dzieci w roli osób niosących pomoc
(psychodrama)?". pogadanka na temat pomocy
niepełnosprawnym ,,Jak pomóc, aby nie wyręczać.

Andrzejki

Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie
i zabawę. Poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji.
Uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe związane
z Andrzejkami,
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wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki.
grudzień
Mikołaj w naszej klasie.

Umiejętność organizowania dobrej zabawy - o czym należy
pamiętać, jakich norm przestrzegać, kontynuowanie tradycji
klasowych. Przygotowanie prezentów.

Chcę być przyjacielem.

Wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią. Kształtowanie postawy
przyjacielskiej i pielęgnowanie tej więzi. Uczniowie
samodzielnie redagują notatkę na temat przyjaźni, wrzucają do
wspólnej skrzyneczki .Po wylosowaniu dzieci odczytują notatki
kolegi,
uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech
prawdziwego przyjaciela.

Wigilia klasowa.

Wdrażanie do działalności. Wyrabianie poczucia
odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji podjętych zadań,
Budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzinnego
świętowania. Wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za
organizację i przebieg spotkania Pogadanka na temat zwyczajów
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.

Czy wszystkie dzieci spędzają święta ze

Wzbudzenie refleksji nad losem dzieci z domów dziecka.

swoimi rodzicami (dzieci z domu

Omówienie więzów między ludźmi - ich różne formy i przejawy.
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dziecka, pogotowia opiekuńczego) ?

Omawianie z uczniami problematyki domów dziecka.

styczeń
Czy nasza klasa jest zgrana?

Wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez klasę.
Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji
grupowej i każdej jednostki na tle grupy.
Dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na pytania
ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?"
propozycje, aby klasa była zgrana (lub bardziej zgrana).

W jakim kolorze widzę swoją szkołę?

Budzenie szacunku do nauczycieli. Kształtowanie poszanowania
własności materialnych szkoły. Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za życie i wizerunek szkoły. Swobodne
wypowiedzi pisemne dzieci na temat ,,W jakim kolorze widzę
swoją szkołę?"
wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami dziecka.

Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w

Ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu.

czasie ferii?

Pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie,
zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii.
Wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola
rodziny w wypoczynku dziecka.
Uczniowie prezentują swoje hobby,
pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
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Wystawianie ocen z zachowania.

Podejmowanie prób samooceny i oceny innych.
dostrzeganie potrzeb innych ludzi.
Uczeń wystawia sobie swoją propozycję ocenę z zachowania,
analiza ocen z zachowania na forum klasy.

luty
Zbieramy wiadomości o patronie szkoły.

Pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły.
Doskonalenie umiejętności korzystania z księgozbioru szkolnego.
zajęcia w bibliotece szkolnej - wyszukiwanie informacji
o patronach szkoły.

Higiena osobista warunkiem zdrowia.

Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny.
Utrwalenie zasad właściwego zachowania się przy posiłku.
spotkanie z higienistką szkolną,
Ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się sztućcami
itp.

marzec
Co o mnie sądzą rodzice i rodzeństwo?

Próby poznania samego siebie.

- wyniki sondażu.

Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym.
Zapobieganie konfliktom i pomoc w ich rozwiązywaniu,
wyrabianie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych
obowiązków.
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Czy ktoś mnie polubi?

Zachęcanie uczniów do zwierzania się ze swoich lęków i obaw
komuś, kto może pomóc.
Kształtowanie postaw poszukiwania pomocy w ,,grupie wsparcia"
(psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant).

Mój dzień jak co dzień.

Wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzega
utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego
zachowania się w środkach nie planu dnia (czas na czynny
wypoczynek i sen), transportu.

Moje drzewo genealogiczne.

Poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego
pochodzenia.

kwiecień
Czy twój dom jest ekologiczny?

Propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej i opakowaniach
oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej.

Dzień Ziemi - 22 kwietnia.

Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.

Czy znasz swoją Małą Ojczyznę?

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością

Skąd pochodzi nazwa ulicy na której

kultury regionalnej poprzez poznanie najbliższego otoczenia..

mieszkam?

Zapoznanie uczniów z historią Łańcuta,

Czy znasz swój region?

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością
kultury regionalnej poprzez poznanie specyfiki swojego regionu.
Troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, do narodowej
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twórczości.
Poznanie legend, baśni i tradycji lokalnych,
zapoznanie uczniów z historią Łańcuta.
maj
Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja -

Zainteresowanie uczniów przemianami zachodzącymi w kraju

pogadanka.

i w świecie,
Uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem
tradycji i kultury kraju.

Czy znam przepisy ruchu drogowego?

Zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego,

Zasady udzielania pierwszej pomocy

poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

26 maja – święto naszych mam.

Wdrożenie do działalności zespołowej.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z realizacji
podjętych zadań,
Kształtowanie szacunku dla mam jako opiekunek i przyjaciółek,
nauka sprawiania radości i udzielania pomocy najbliższym.

To jest ciekawy zawód.

Poznawanie wymagań stawianych przez różne specjalności
zawodowe.
rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych
zawodów.

czerwiec
Czy wiesz co jesz?

Zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niektórych produktów,
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kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń
zdrowotnych.
Wystawianie ocen z zachowania.

Współudział uczniów w ocenie,
sposoby zespołowego rozwiązywania konfliktów.

Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie

Znajomość znaków i sygnałów drogowych,

i kulturalnie.

zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji,

Podsumowanie całorocznej pracy

Zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce

i zadań.

i w zachowaniu.

Plan wychowawczy klasy VI a – wychowawca: Larysa Dziadosz – Haładyj
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawczej

Uwagi o realizacji

wrzesień
Wybór Samorządu Klasowego.

Szczegółowe poznanie praw i obowiązków ucznia.

Bezpieczna droga do i ze szkoły.

Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
publicznych podczas trasy do i ze szkoły.

Regulamin zachowania uczniów na terenie

Poznanie dokumentacji szkolnej.

szkoły.

Szczegółowa analiza regulaminu zachowania uczniów na terenie
szkoły.
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Dbam o własne środowisko naturalne.

Cele Ogólnopolskiej akcja „Sprzątania Świata”. Wykonanie
gazetki tematycznej/ udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Postarajmy się być dobrym zespołem

Jakie są zasady koleżeństwa, współdziałania w grupie

klasowym.

rówieśniczej.
Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnego i kryteriów oceny
dyżurów.

październik
Dzień Chłopaka.

Złożenie życzeń wszystkim kolegom w klasie, wręczenie
upominków. Wybory mistera klasy. Gry i zabawy towarzyskie
przy muzyce relaksacyjnej.

100 pytań do nauczyciela wychowawcy.

Poznanie pracy nauczyciela, roli nauczyciela
w procesie nauczania i wychowania.

Mój szacunek do pracy i obowiązków

Dostrzeżenie wartości pracy.

rodziców.

Wyuczony i wykonywany zawód rodziców. Obowiązek
i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Jak radzić sobie ze stresem?.

Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem. Skutki
negatywnego myślenia.
Przykłady wyrażania swoich uczuć.

listopad
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W jaki sposób pamiętamy o tych którzy

Sposoby okazania szacunku zmarłym m.in. troszczenie się

odeszli?

o groby, cmentarze, pomniki. Należyte zachowanie w miejscach
wiecznego spoczynku.

Znaczenie świąt narodowych

Dostrzeżenie roli i znaczenia świąt.

i państwowych w kulturze i tradycji

Właściwe zachowanie się podczas uroczystości na terenie szkoły

Polaków.

i w miejscach publicznych (właściwa postawa podczas hymnu,
znaczenie stroju galowego).
Występy uczniów podczas uroczystości szkolnych ( Święto
Niepodległości, Konstytucji 3 Maja).
Udział klasy w uroczystościach szkolnych i miejskich.

Niebezpieczeństwa grożące dzieciom.

Poprawne zachowanie się w trudnych sytuacjach.
Określenie i przykłady sytuacji niebezpiecznych. Prelekcja,
dyskusja, pokaz.

Andrzejki – bawmy się bezpiecznie,

Zajęcia integrujące klasę przy muzyce relaksacyjnej, poczęstunku,

przyjemnie, kulturalnie.

andrzejkowych wróżbach.

grudzień
Książka którą warto przeczytać.

Dostrzeżenie szerokiej wartości książki. Potrzeba czytania książek
i własnego rozwoju intelektualnego.
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Omówienie wykazu czytelnictwa z biblioteki szkolnej.
Dlaczego nałogi są szkodliwe?.

Poznanie zgubnych dla zdrowia skutków nałogów – projekcja
filmu.
Sposoby odmówienia przyjęcia środków uzależniających –
dialogi przygotowane w trakcie zajęć.

Jak się odżywiam?.

Dostrzeżenie zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem
człowieka. Sposoby dbania o zdrowie.
Wykonanie plakatów promujących zdrową żywność.

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Przygotowanie wigilii w domu.

w moim domu.

Poznanie zwyczajów świątecznych w Polsce i na świecie.
Dekoracja świąteczna sali lekcyjnej.

styczeń
Chcę poznać siebie.

Poznanie własnego rozwoju psychofizycznego. Obserwacja
swoich uczuć i emocji.

Kultura języka, stroju, zachowania.

Zasady dobrego własnego zachowania.
Dbanie jednostki, zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia.

Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy Dobre cechy zespołu klasowego.
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w nauce i zachowaniu.

Pomoc koleżeńska.
Dokonanie oceny wyglądu klasopracowni, aktualizacji gazetek,
estetyki klas.
Propozycje zmian.

Oceniamy swoje zachowanie.

Samoocena. Ocena klasy, nauczycieli uczących, wychowawcy.

luty
Walentynki – zajęcia integrujące klasę.

Pisanie życzeń walentynkowych.
Wymiana podarunków/ życzeń, przygotowanie poczęstunku.
Gry i zabawy towarzyskie.

Podsumowanie pracy i zachowania za

Omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr.

I semestr.
Zachowajmy bezpieczeństwo podczas ferii Szczegółowa analiza sytuacji niebezpiecznych
zimowych.

i ich skutków podczas ferii zimowych. Wykonanie plakatów
promujących bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

Telewizja i komputer przyjaciel czy wróg? Umiejętność selekcjonowania wiadomości, zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu, dostrzeżenie dodatniego i ujemnego
oddziaływania telewizji i komputera na organizm ludzki.
marzec
Sławne kobiety.

Złożenie życzeń wszystkim młodym kobietom w klasie,
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wręczenie upominków. Przypomnienie życiorysów sławnych
kobiet. Wykonanie wspólnych zdjęć.
Pomoc ludziom niepełnosprawnym.

Sposoby niesienia pomocy osobom słabszym
i niepełnosprawnym. Przygotowanie plakatów zachęcających
do zbiórki darów z okazji Dnia Dziecka dla osób chorych
i potrzebujących z Podkarpackiego Hospicjum, Fundacji „Mam
marzenie”.

Dojrzewam, zmieniam się.

Określenie swoich cech.
Akceptacja zmian które zachodzą w organizmie.

Skutki zagrożeń cywilizacyjnych dla

Rodzaje zagrożeń cywilizacyjnych.

zdrowia i życia człowieka.

Skutki zagrożeń – prezentacje grup na podstawie materiałów
przyniesionych na lekcje.
Sposoby dbania o środowisko naturalne - dyskusja.
Troska o własne zdrowie.

kwiecień
Jak zagospodarować czas wolny?

Propozycje spędzania wolnego czasu. Znaczenie czasu wolnego
w życiu człowieka. Umiejętność zaplanowania czasu wolnego.

Dlaczego zachowuję się agresywnie?

Przyczyny zachowań agresywnych. Przykłady zachowań
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agresywnych. Sposoby radzenia sobie z agresją.
Działalność ekologiczna w Polsce i na

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Podejmowane

świecie.

akcje na rzecz ochrony środowiska w Polsce i na świecie –
prezentacje zespołów na podstawie materiałów przyniesionych na
zajęcia. Przykłady samodzielnego włączania się do akcji
ekologicznych – wspomnienia, zdjęcia.

Czy jestem człowiekiem tolerancyjnym?

Przykłady postawy tolerancyjnej i nietolerancyjnej.
Sytuacje stwarzające możliwość zachowań nietolerancyjnych.
Znaczenie nietolerancji w życiu codziennym. Sposoby walki
z nietolerancją.

maj
Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Szczegółowe omówienie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu

wycieczki klasowej. Regulamin wycieczki. wycieczki klasowej.
Moje zainteresowania?.

Prezentacja: okazów, dyplomów za udział, rozmowy o swoich
zainteresowaniach. Przygotowanie wystawy klasowej.

Dzień Matki.

Przygotowanie życzeń i drobnych upominków dla mam.

Jak zapewnić światu pokój?

Przykłady konfliktów zbrojnych.
Pogadanka na temat: „Zgubne dla ludności skutki konfliktów”.
Praca plastyczna pod tytułem: „Nigdy więcej wojny” na bazie
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materiałów przyniesionych na zajęcia.
czerwiec
Co powinienem wiedzieć o patronie mojej

Charakterystyka Patrona Szkoły.

szkoły?

Udział uczniów w uroczystości z okazji
Dnia Patrona.

Oceniamy swoje zachowanie.

Samoocena. Ocena klasy, nauczycieli uczących, wychowawcy.

Zachowajmy bezpieczeństwo podczas

Zagrożenia które czekają w okresie letniego wypoczynku.

letniego wypoczynku.

Ich skutki i eliminacja- dyskusja, projekcja filmu pt. „ Bezpieczne
dziecko”.

Podsumowanie całorocznej pracy.

Omówienie i podsumowanie całorocznej pracy.

Plan wychowawczy klasy VI b – wychowawca: Barbara Tendaj
Tematyka godziny wychowawczej

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji

wrzesień
Nasze cele, zamierzenia i inicjatywy w
nowym roku szkolnym.

 Jesteśmy świadomi pełnoprawnego członkostwa
w społeczności szkolnej.
 Chętnie podejmujemy się różnych działań na rzecz klasy
i szkoły, a następnie wywiązujemy się z nich i powierzonych
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funkcji.
 Wiemy, co to troska o szkołę i własny rozwój fizyczny
i intelektualny.
 Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za zachowanie,
bezpieczeństwa i porządek w naszej szkole oraz wyniki
w nauce.
 Dajemy przykład właściwej postawy młodszym uczniom.
 Wybieramy samorząd klasowy.
Znamy swoje prawa i przestrzegamy też
obowiązków ucznia.

 Przypomnienie zasad WSO oraz skali, trybu ustalania
i sposobu formułowania oceny zachowania.
 Prawa i obowiązki ucznia (przypomnienie treści zawartych
w dokumentach szkolnych).

Ludzie zapisani w nazwach ulic naszego
miasta.

 Odczytujemy z planu miasta Łańcuta nazwiska zapisane
w nazwach ulic.
 Umiemy wyjaśnić na wybranych przykładach, czym ludzie ci
zasłużyli
 na szacunek i upamiętnienie w nazwach ulic.

Dzień Chłopaka .

 Życzenia.
 Upominki.
 Zabawy klasowe.
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 Dyskoteka szkolna.
październik
Co to znaczy dobry człowiek?
Czy warto nim być?

 Rozumiemy, co to znaczy charakter i wiemy, kiedy i jak się
kształtuje.
 Rozumiemy rolę silnej woli w kształtowaniu charakteru.
 Znamy własne słabe i mocne strony i umiem określić, co
można zmienić w najbliższym czasie pracując nad swoim
charakterem.
 Znamy Dekalog i rozumiemy, że jest to trwały i uniwersalny
kodeks postępowania.

Kształtujemy pozytywne nawyki
związane

 Wiemy jak możemy spędzić czas wolny z rówieśnikami
i rodziną.

ze spędzaniem czasu wolnego.

 Znamy ścieżki piesze i rowerowe w Łańcucie i okolicach.

Co w życiu utrudnia zdobycie sympatii

 Wiemy, że cechy zrażające przysparzają wrogów

innych ludzi?

i obłudników.
 Znamy cechy zrażające: nienaturalność, przeszkadzanie,
zrzędzenie, agresywność, gniew, zawiść, czepianie się,
krytykanctwo, egocentryzm, egoizm, kpina, niegrzeczność,
arogancja, nieufność, natarczywość, kłamstwo, uprzedzenie.
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 Analizujemy swoje słabe strony w kontekście cech
zrażających.
Przygotowanie do Wszystkich Świętych.

 Pamiętamy o zmarłych z rodziny.
 Opiekujemy się grobem zapomnianego, wielokrotnego
reprezentanta kraju w biegach długodystansowych – Romana
Sawaryna.

listopad
11.11.2017 – 99 Rocznica odzyskania

 Znamy najważniejsze polskie Święta Narodowe.

przez Polskę Niepodległości.

 Znamy historię odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wsłuchujemy się w głos swojego

 Rozumiemy różnice między sumieniem a egoizmem.

sumienia.

 Potrafimy odróżnić głos sumienia od podszeptów egoizmu.
 Uświadamiamy sobie, że dobrze jest, gdy egoizm prowadzi
walkę z sumieniem.

Mówimy pozytywne słowa do innych i do
siebie.

 Rozumiemy wspierającą rolę pozytywnych słów i stosuję je
w życiu.
 Radzimy sobie z negatywnymi emocjami własnymi i innych.

Klasowe zabawy andrzejkowe.

 Integrujemy się poprzez gry i zabawy andrzejkowe.
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 Podtrzymujemy tradycje andrzejkowe – wróżymy, lejemy
wosk.
grudzień
Mikołajki w klasie.

 Integracja klasy.
 Rozdanie drobnych upominków między uczniami.
 Wspólna zabawa.

Co to znaczy być tolerancyjnym?

 Okazujemy szacunek do każdego człowieka bez względu na
przekonania, religię, bogactwo, wygląd, wiek, wykształcenie.
 Dostrzegamy problemy i potrzeby niepełnosprawnych,
starszych, chorych, bezdomnych, uzależnionych.
 Szukamy wartości człowieka w nim samym, znamy granice
tolerancji.

Obrzędy i tradycje związane ze świętami
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

 Umiem wyjaśnić symbolikę świąt: łamanie się opłatkiem,
obdarowywanie bliskich prezentami, wspólny stół, rodzinne
spotkania.
 Rozumiem, że świąteczna radość i ciepła domowa atmosfera
sprzyja rodzinnym rozmowom i okazywaniu wzajemnej
życzliwości i miłości.
 Szanuję wartości i tradycje obchodzone w domu rodzinnym i
uczestniczę w ich kultywowaniu.
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styczeń
Klasa na medal – omówienie naszych
śródrocznych ocen z zachowania.

 Jak pracowaliśmy w pierwszym półroczu? Co należy
kontynuować, a co zmienić w drugim półroczu?

Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii

 Wiemy, jak przygotować się do sezonu zimowego.

zimowych – zabawy na śniegu i lodzie.

 Jak dobrać odpowiedni sprzęt, odzież oraz jak zabezpieczyć
organizm przed trudnymi zimowymi warunkami.

luty
Zdobywamy umiejętność asertywnego

 Przyjmujemy postawy asertywne

odmawiania w sytuacjach nacisku.

 w sytuacjach nacisku.
 Rozumiemy, że zdecydowana odmowa jest skutecznym
sposobem zapobiegania niepożądanym, często
niebezpiecznym sytuacjom.

marzec
Dzień Kobiet.

 Życzenia.
 Upominki.
 Wyjście do kina.
 Zabawy klasowe.

Cyberprzemoc, czyli dręczenie w sieci.

 Wiemy, że anonimowość w sieci nie oznacza bezkarności.
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 Korzystamy z sieci w sposób właściwy i zgodny z ogólnymi
zasadami.
 Internet jest nieograniczonym źródłem wiedzy i najświeższych
informacji.
Ludzie zapisani w nazwach ulic naszego
miasta.

 Odczytujemy z planu miasta Łańcuta nazwiska zapisane
w nazwach ulic.
 Umiemy wyjaśnić na wybranych przykładach, czym ludzie ci
zasłużyli na szacunek i upamiętnienie w nazwach ulic.

kwiecień
Obrzędy i tradycje związane ze świętami
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

 Umiem wyjaśnić symbolikę świąt: łamanie się opłatkiem,
obdarowywanie bliskich prezentami, wspólny stół, rodzinne
spotkania.
 Rozumiem, że świąteczna radość i ciepła domowa atmosfera
sprzyja rodzinnym rozmowom i okazywaniu wzajemnej
życzliwości i miłości.
 Szanuję wartości i tradycje obchodzone w domu rodzinnym
i uczestniczę w ich kultywowaniu.

Łańcut naszych przodków – spotkanie z
Panem Trześniowskim.

 Poznawanie historii miasta razem z autorem książki „Mój
Łańcut”.
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maj
„Wiwat, wiwat 3 maj!” – Poznanie

 Znamy najważniejsze polskie Święta Narodowe

historii pierwszej, europejskiej
Konstytucji.
Różnica pokoleń - wiem i umiem to
uszanować, na co dzień i od święta
(Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka).

 Jestem świadomy faktu, że jako dziecko ma wpływ na
atmosferę w rodzinie
 i staram się czynić to w sposób pozytywny..
 Zachowuję się grzecznie i życzliwie wobec członków rodziny,
prowadzę miłe i szczere rozmowy.
 Pamiętam o świętach i tradycjach rodziny.
 Wywiązuję się z obowiązków domowych i szkolnych.

Dzień Dziecka.

● Wyjazd do Parku Trampolin.
● Integracja klasy.
● Aktywne spędzanie czasu wolnego.

czerwiec
Wakacje – czas bezpiecznego

 Umiemy pływać, ale mamy respekt przed wodą.

wypoczynku

 Znamy numery alarmowe i nie boimy się z nich korzystać.

i zabawy.
Patron naszej szkoły.

 Za co go cenimy?
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 Czym sobie zasłużył na naszą pamięć i szacunek?
Omówienie naszych rocznych ocen

 Jak pracowaliśmy w minionym roku szkolnym?

z zachowania.

 Podsumowanie wyników nauki i zachowania.

Plan wychowawczy klasy VI c – wychowawca: Grażyna Inglot
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawczej

Uwagi o realizacji

wrzesień
Bądźmy bezpieczni w drodze do szkoły.

Omówienie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Wybieramy Samorząd Klasowy.

Działania zmierzające do integracji zespołu klasowego.
Uczniowie dobrze czują się w zespole klasowym.

Przypominamy sobie regulaminy

Uczeń zna regulaminy wewnątrzszkolne i postępuje według nich.

obowiązujące w naszej szkole.
Układamy plan pracy na rok szkolny

Rozwijanie kreatywności uczniów.

2017/2018.
październik
Dbamy o bezpieczeństwo swoje i swoich

Uczniowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje

kolegów podczas przerw śródlekcyjnych.

i rówieśników.
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Szacunek i pomoc dla osób starszych,

Wychowanie w duchu szacunku i pomocy osobom, które jej

chorych i niepełnosprawnych.

potrzebują.

Podziękowanie dla nauczycieli

Uczniowie są wdzięczni nauczycielom i pracownikom szkoły za

i pracowników szkoły.

przekazaną wiedzę i pomoc.

Bądźmy koleżeńscy i pomagajmy sobie w

Uczniowie znają swoje mocne strony i rozwijają swoje talenty.

nauce.
listopad
Wspominamy tych którzy odeszli –

Uczniowie pamiętają o tych, których już nie ma wśród nas.

kolegów, rodzeństwo, rodziców,
nauczycieli.
Świętujemy rocznicę odzyskania

Kształtowanie postaw patriotycznych.

niepodległości przez Polskę.
Kim była Irena Sendlerowa?

Poznanie przykładu jaki dała nam
Irena Sendlerowa – ratowanie ludzkiego życia.

Co jest dobre a co złe? Rola wartości

Kształtowanie postaw uczniów – wychowanie do wartości.

moralnych w życiu człowieka.
grudzień
Zróbmy coś dla innych – szczególna rola

Uczniowie poznają czym jest wolontariat.

wolontariatu (mikołajki).

Obdarowują się nawzajem.
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Moje zainteresowania – o czym chciałbym

Rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami kultury, sztuki,

opowiedzieć?

sportu, itd.

Planujemy czas wolny.

Wspieranie uczniów w rozwoju intelektualnym i fizycznym.

styczeń
Moja rodzina – czym jest dla mnie?

Zwrócenie uwagi na rolę rodziny w życiu i wychowaniu dziecka.

Pozytywne i negatywne uczucia i ich

Poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami.

wpływ na moje życie.
Oceniamy zachowanie swoje i swoich

Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zachowanie,

kolegów.

umiejętności samooceny.

Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe.

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu
wolnego.

luty
Czym są nałogi i jak się ich ustrzec?

Uczniowie znają mechanizmy prowadzące do nałogów oraz
wiedzą jak się ich ustrzec.
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Bądźmy bezpieczni w sieci.

Uczniowie potrafią korzystać z zasobów Internetu w celu
poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.

marzec
Moja mała ojczyzna – co wiem o moim

Uczniowie identyfikują się ze swoją małą ojczyzną.

mieście?

Włączenie uczniów klasy 6c w życie szkoły i miejscowości.

Rola kondycji fizycznej w moim życiu.

Uczniowie zdrowo odżywiają się i uprawiają sport.

Jak ustrzec się otyłości?

Poznanie zasad zdrowego stylu życia – odżywianie, sport.

Tradycje i zwyczaje związane ze świętami

Kształtowanie zamiłowania do tradycji.

wielkanocnymi.
kwiecień
Na czym polega agresja słowna? Jak sobie Uczniowie potrafią rozpoznać zachowania agresywne i wiedzą jak
z nią radzić?

sobie z nimi radzić.

Dzień Zdrowej Żywności – przygotowanie Propagowanie zdrowego stylu życia.
potraw.
Starajmy się być dobrym zespołem

Uczniowie znają swoje mocne strony i wykorzystują je do

klasowym.

integrowania się w zespole.

maj
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Przypominamy godło, flagę , hymn

Kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowi są dumni z tego

i najważniejsze wydarzenia z historii

że są Polakami.

naszego kraju – quiz.
Kim chciałbym zostać w przyszłości? –

Poznanie różnych zawodów.

nasze plany i marzenia.
Podsumowujemy czytelnictwo w naszej

Zachęcanie do czytelnictwa.

klasie.
Projektujemy zmiany w naszej pracowni.

Rozwijanie kreatywności i postawy społecznej.

czerwiec
Czy znam prawa dziecka?

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

Podsumowujemy naszą pracę w klasie

Kształtowanie umiejętności samooceny.

szóstej.
Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu

podczas wakacji.

wolnego.

Plan wychowawczy klasy VI d – wychowawca: Jolanta Suraj – Zych
Tematyka godziny wychowawczej

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji
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wrzesień
Zachowanie ostrożności w drodze do i ze

Zachować ostrożność na drogach, ulicach i jezdniach.

szkoły.

Zna przepisy BHP dotyczące zachowania się na terenie szkoły.

Wybór samorządu klasowego.

Rozumie i uzasadnia potrzebę działania samorządu klasowego.

Ustalenie planu pracy.

Zna prawa i obowiązki ucznia.
Zna system oceniania zachowania.

Prawa człowieka.

Zna swoje prawa jako dziecko oraz prawa dorosłych.
Wie, co to jest Konstytucja Rzeczpospolitej.
Rozumie potrzebę przestrzegania praw człowieka.

Nasi chłopcy są wspaniali – obchodzimy

Dostrzega potrzebę przyjacielskich stosunków chłopiec –

Dzień Chłopaka.

dziewczyna.
Przygotowanie niespodzianek dla chłopców.
Potrafi w trafny sposób zrobić miłą niespodziankę drugiej osobie.

październik
Świadome przeżywanie emocji – sposoby Wskazuje różnice pomiędzy emocjami pozytywnymi i
radzenia sobie z przykrymi emocjami.

negatywnymi.
Określa sytuacje, w których towarzyszą mu emocje.
Podaje sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Zagrożenia dla zdrowia wynikające

Rozumie zgubne dla zdrowia skutki nałogów

z używania alkoholu, papierosów

Wie, co to jest nałóg.

204

i narkotyków.

Wie, co to są środki uzależniające.
Wie, dlaczego ludzie zażywają środki uzależniające.

Dzień Edukacji Narodowej.

Potrafi okazać szacunek nauczycielom oraz osobom pracującym
w oświacie.

Mam swoje zdanie – umiem powiedzieć

Ćwiczy umiejętność odmawiania.

NIE.

Potrafi się zachować w sytuacjach np. propozycja zażycia
narkotyku.

listopad
Listopad przypomina nam o ludziach,

Rozumie potrzebę okazywania pamięci i szacunku zamarłym.

którzy odeszli.

Ocenia postępowanie osób, które niszczą, rozbijają i okradają
pomniki zmarłych na cmentarzach.

Dzień Niepodległości.

Wie, dlaczego czcimy 11 listopada jako nasze święto narodowe.
Wie, jak należy zachować się podczas słuchania hymnu
narodowego. Rozumie pojęcie święta narodowego.

Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?

Potrafi zaplanować swoje czynności dnia, tygodnia.
Tworzy plan dnia.

Organizujemy zabawę andrzejkową

Potrafi pracować w grupie.

i wróżby.

Dba o swoją i kolegów radość z zabawy.

grudzień
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Mikołajki.

Obdarowuje prezentem koleżankę/kolegę zgodnie z ich
zainteresowaniami.

Zalety i zagrożenia wynikające

Dostrzega dodatnie i ujemne działanie mediów.

z korzystania z mediów.

Określa ile miejsca w jego życiu zajmują media.

Niewybuchy, niewypały i inne środki

Zna pojęcia niewybuchy, niewypały, środki pirotechniczne.

pirotechniczne.

Wie, jak zachować się i kogo prosić o pomoc
w niebezpieczeństwie.
Rozumie potrzebę bezpieczeństwa w sposobach unikania
niebezpiecznych sytuacji.

Święta Bożego Narodzenia w moim domu Potrafi składać życzenia, dzieląc się opłatkiem.
– tradycja i zwyczaje.

Kulturalnie zachowuje się, siedząc przy stole.
Potrafi opowiadać o tradycjach bożonarodzeniowych w jego
domu.
Odczuwa świąteczny nastrój.
Zdaje sobie sprawę z integracji z rodziną, klasą.

styczeń
Tutaj mieszkam, znam swoją miejscowość Potrafi opowiedzieć historię swojej miejscowości.
oraz historię jej powstania.

Prezentuje wykonany przez siebie album(plakat) o swojej
miejscowości.

Moje prawa i obowiązki w rodzinie.

Potrafi określić swoją rolę w rodzinie.
206

Wie, jak należy rozmawiać z rodzicami o uczuciach.
Zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie.
Dostrzega pozytywne strony powierzonych mu obowiązków.
Analiza wyników nauczania za pierwszy

Uczy się sztuki samooceny.

semestr.

Zna swoje oceny.
Zna uwagi i pochwały nauczycieli i innych uczniów na temat
swojego zachowania.
Wie, nad czym powinien bardziej popracować w drugim
semestrze.

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

Potrafi w ciekawy sposób opowiedzieć o swoich

Jakie są moje zainteresowania?

zainteresowaniach.

luty
Gdzie są granice solidarności i lojalności

Zna pojęcia solidarność i lojalność.

koleżeńskiej?

Jasno określa granice koleżeństwa.
Dostrzega w sobie i w rówieśnikach cechy utrudniające życie
i przeszkadzające w prawidłowych relacjach interpersonalnych.

Walentynki – uczucia pomagają

Zastanawia się nad właściwymi relacjami z rówieśnikami

czy przeszkadzają człowiekowi?

odmiennej płci. Docenia wagę drobnych gestów przyjaźni.

Jestem dojrzały, rozwijam się.

Podejmuje refleksję nad swoją przyszłością.
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Zna swoje mocne strony.
Rozpoznaje swoje potrzeby.
Co wiemy o Unii Europejskiej?

Zna pojęcie Unia Europejska.
Wie, jakie państwa należą do Unii Europejskiej.
Kształtuje swoją świadomość narodową i europejską.
Dostrzega korzyściom przynależności Polski do UE.

marzec
Asertywność jako postawa, dzięki której

Odróżnia komunikat asertywny od nieasertywnego.

możemy zachować swoją tożsamość i

Stosuje zasady asertywności w codziennym życiu.

poczucie własnej wartości.

Dba o dobre relacje z rodzicami i kolegami, stara się
w rozmowach z nimi stosować zasady asertywności.

Pamiętamy o kobietach.

Dostrzega oraz docenia prace kobiet.
Kulturalnie zachowuje się w stosunku do kobiet oraz dziewcząt
z klasy.

Wspólnie odpowiadamy za nasze

Wie, jakie cechy ma dobry zespół klasowy.

problemy

Zastanawia się nad najlepszym sposobem pokonania własnych

w nauce i zachowaniu.

słabości. Potrafi pomóc koleżance/koledze w różnych sytuacjach
oraz sam potrafi przyjąć pomoc.

Wielkanoc.

Wymienia tradycje i zwyczaje wielkanocne.
Opowiada o świętach wielkanocnych w swoim domu.
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Dostrzega wartość rodziny oraz szczególną potrzebę jednoczenia
się jej w dniach świątecznych.
Zna znaki świąteczne, określa ich wymowę.
kwiecień
Praca zawodowa naszych rodziców.

Potrafi opowiedzieć o pracy swoich rodziców.
Wie, co to znaczy zawód wyuczony, a zawód wykonywany.
Dostrzega wartość pracy.
Wypowiada się na temat jaki zawód chciałby wykonywać w
przyszłości, uzasadnia swój wybór.

Lekcja biblioteczna.

Wie, jak należy zachować się w bibliotece.
Potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
Kształci postawę świadomego czytelnika.

Dzień ziemi – człowiek przyjaciel czy

Rozumie, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego

wróg przyrody.

człowieka.
Potrafi dbać o własne środowisko.

Dlaczego uchwalenie KONSTYTUCJI 3 – Wypowiada się na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
go MAJA było ważnym wydarzeniem

Potrafi opowiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach została

Polaków?

uchwalona.
Zna symbole narodowe i okazuje im szacunek.
Wie, jakimi cechami charakteryzuje się patriota – dostrzega je
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w sobie.
maj
Książka, która warto przeczytać, autor,

Prezentuje książkę, którą ostatnio przeczytał i zachęca do jej

którego warto poznać.

przeczytania.
Kształci umiejętność świadomego odbioru książki.
Rozumie potrzebę własnego rozwoju intelektualnego.

Co to znaczy – mieć charakter, mieć

Zastanawia się nad wagą godności i prawości w życiu ludzkim.

godność i szanować cudzą?

Zna pojęcie godności i szacunku oraz tolerancji i umie
wykorzystać w praktyce.

Dzień Matki i Dzień Ojca.

Potrafi docenić ogromne poświęcenie rodziców oraz podziękować
im za to. Opowiada o rodzicach jako o osobach niezastąpionych,
na których zawsze może liczyć w każdej sytuacji – uważa
rodziców za swoich największych przyjaciół.

Dzień Dziecka.

Potrafi zgodnie i chętnie bawić się w zespole klasowym.

czerwiec
Praca w służbie zdrowia.

Wie, gdzie są i jakie są placówki służby zdrowia w miejscowości.

Jak zapewnić pokój światu?

Dostrzega zgubne dla ludzkości skutki konfliktów politycznych i
zbrojnych.
Aktywnie bierze udział w dyskusji.
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Dostrzega potrzebę działań ludzi na rzecz pokoleń.
Analiza wyników nauczania za drugi
semestr. Oceniamy swoje zachowanie.
Wakacyjne plany i bezpieczeństwo przede Opowiada o swoich planach.
wszystkim.

Plan wychowawczy klasy VII a – Tomasz Sander
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j

Uwagi o realizacji

wrzesień
Wybory samorządu klasowego.

Kształtowanie pozytywnych postaw oraz odpowiedzialności za
sprawy klasy i szkoły
Propagowanie idei samorządności, współodpowiedzialności za
właściwe jej realizowanie

Zajęcia integracyjne – poznajemy się.

Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów wśród
rówieśników.

Przypomnienie zasad i regulaminów

Kształtowanie pozytywnych postaw oraz odpowiedzialności za

szkoły i klasy

sprawy klasy i szkoły
Uświadomienie potrzeby dbania o dobre imię szkoły

Czy wiemy, jak i za co jesteśmy

Umiejętność oceny samego siebie oraz stosowania zasad.

oceniani?
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październik
Jak uczyć się efektywnie?

Poznanie metod skutecznego uczenia się.

Czy warto być uczciwym i

Kształtowanie postaw wzmacniających uczciwe i prawdomówne

prawdomównym? — Jakimi wartościami

postępowanie.

kierujemy się w życiu?
Mój ideał nauczyciela.

Tworzenie klimatu zaufania pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Klasowe sprawy bieżące
listopad
,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko

Refleksja, wspomnienie, o tych którzy odeszli.

odchodzą...”
Zanim pójdziemy do kina (do muzeum,

Poznanie, przypomnienie zasad zachowania się w miejscach

na ognisko ...) - kultura zachowania

publicznych.

w miejscach publicznych
Powiedzcie mi jaki jestem -obiektywne

Rozwijanie umiejętności samooceny. Integracja klasowa.

spojrzenie na siebie.
Klasowe sprawy bieżące
grudzień
Mikołajki klasowe.

Integracja klasowa, wzajemne poznanie się.
Tworzenie atmosfery zaufania.

Lubię, kiedy są święta, bo... — Zwyczaje

Integracja klasowa, poznajemy się …

i tradycyjne rodzinne.
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Klasowe spotkanie opłatkowe.

Integracja,

styczeń
Ustalamy oceny zachowania

Ocena i samoocena.

Konflikt pokoleń – przyczyny oraz

Zwrócenie uwagi na problemy wieku dorastania i metody

sposoby ich rozwiązywania

rozwiązywania ich.

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.

Kształtowanie postaw związanych z odpowiedzialnością za siebie
i innych.

luty
Jak się pogodzić?

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie.

Nie zmarnuję swojego zdrowia – o

Wskazanie możliwych problemów w różnych sferach ze względu

używkach.

na stosowanie używek.

Klasowe sprawy bieżące
marzec
Co mnie złości? Czy potrafię opanować

Rozwijanie umiejętności oceny siebie samego oraz metod

swoją złość?

panowania nad sobą.

Tata byłby bardzo zły, gdybym ja...

Refleksja dotycząca relacji w rodzinie, ale też kształtowanie
wrażliwości i empatii.

Jak radzić sobie z cudzą agresją

Kształtowanie postaw związanych z poszanowaniem prawa,

i przemocą?

asertywnością.

Klasowe sprawy bieżące
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kwiecień
Czy warto być uczciwym

Kształtowanie postawy otwartości w kontaktach społecznych.

i prawdomównym?
Jak wytępić przeklinanie w naszej klasie?

Wskazywanie norm społecznych oraz sposobów radzenia sobie z
naleciałościami językowymi.

Klasowe sprawy bieżące
maj
Omówienie wycieczki klasowej.

Kształtowanie postaw związanych z poszanowaniem zasad

Regulamin wycieczki.

i regulaminów.

Kultura na co dzień

Przypomnienie zasad i norm społecznych

Nałogi i sposoby ich zwalczania.

Kształtowanie krytycznej postawy wobec używek

Klasowe sprawy bieżące
czerwiec
Ustalamy oceny zachowania.

Ocena i samoocena.

Jak spędzamy wolny czas?

Wymiana doświadczeń, integracja klasowa.

Bezpieczne wakacje, czyli jakie?

Kształtowanie postaw związanych z odpowiedzialnością za siebie
i innych.
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Plan wychowawczy klasy VII b – Jadwiga Noga
Szczegółowe działania i cele

Tematyka godziny wychowawcze j
wrzesień
1. Poznajemy się ze sobą.

Organizacja zespołu. Wybór Samorządu Klasowego.

2. Jakie mam prawa, a jakie obowiązki?

Przypomnienie szkolnych regulaminów.

Uwagi o realizacji

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za sprawy klasy
i szkoły
3. Budujemy pozytywny wizerunek ucznia.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

4. Organizacja klasowego ogniska

Integracja zespołu klasowego

październik
1. Jaki jestem, a jaki chciałbym być?

Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie

2. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie

Doskonalenie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji

w życiu?

z innymi

3. Asertywność jako zasada komunikacji

Kształtowanie postaw asertywności

interpersonalnej.
4. Kultura osobista na co dzień

Drama: jak zachować się w różnych sytuacjach?

listopad
1. Święto Zmarłych – refleksje o przemijaniu

Uwrażliwienie na konieczność pielęgnowania tradycji
i zwyczajów

2. Respektowanie norm społecznych – analiza

Kształtowanie postaw prospołecznych

zysków i strat
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3. Jestem Polakiem/ Polką…

Udział w apelu poświęconym rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Kształtowanie postawy patriotycznej

4. Postawy negatywne: przemoc i agresja.

Uświadomienie zagrożeń wynikających

Jak na nie reagować?

z takich zachowań. Obejrzenie filmu: „ Stop
przemocy!”

grudzień
1.W jaki sposób dbam o higienę ciała

Propagowanie zdrowego stylu życia

i umysłu?
2. Czy potrafię nieść pomoc ludziom

Rozwijanie postaw kulturalnego zachowania w miejscach

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej?

publicznych

3. Zanim pójdziemy do teatru …– układamy

Zajęcia poprzedzające wyjazd do rzeszowskiego Teatru

teatralny savoir - vivre

Maska na spektakl pt. „ opowieść wigilijna”

4. Organizujemy klasową wigilię
styczeń
1. Nałogi – nie! Zdrowy styl życia – tak!

Kultywowanie polskich tradycji
Uświadomienie zagrożeń wynikających
z różnych nałogów

2. Nastolatek wobec prawa

Prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji
w Łańcucie

3. Oceniam zachowanie swoje i kolegów

Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Jak zaplanować i zagospodarować wolny

Propagowanie mądrego i efektywnego zarządzania wolnym

od nauki czas?

czasem
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luty
1. Aby zrozumieć innych, trzeba poznać
siebie…
2. Powiedzcie mi, jaki jestem

Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny,
budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości
Trening pozytywnych uwag, weryfikacja oceny samego
siebie

marzec
1. Agresja wśród rówieśników.

Uświadomienie uczniom, czym jest agresja;

Jak należy kształtować właściwe postawy

analiza sposobów rozładowania złości i agresji;

społeczne, takie, jak: odpowiedzialność,

uświadomienie uczniom, że zachowaniom agresywnym

pracowitość, uczciwość

można i trzeba przeciwdziałać

2. Jak radzić sobie w sytuacjach

Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania

konfliktowych? Jak się pogodzić?

problemów.

3. Tolerancja wobec innych. Jakie są jej

Rozwijanie postawy tolerancji wobec inności

granice? Co zrobić, aby być bardziej

(niepełnosprawność, drugoroczność, odmienność kulturowa

tolerancyjnym?

i religijna, wygląd, sytuacja rodzinna, cechy osobowości)

4. Mój stan emocjonalny

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz
wyrażania własnych uczuć i emocji

kwiecień
1. Jak radzić sobie ze stresem?

Praktyczne rady i wskazówki.

2. Jak zdrowo i racjonalnie odżywiać się?

Propagowanie zdrowego stylu życia

3. Czy mój dom jest ekologiczny?

Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce

4. Warto przeczytać…

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Przygotowanie do
międzyszkolnego konkursu czytelniczego.
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maj
1. Ja w rodzinie

Określenie swojego miejsca w rodzinie oraz praw
i obowiązków

2. Co znaczy być szczęśliwym człowiekiem?

Kształtowanie hierarchii wartości

3. Autorytet – wzór do naśladowania

Wskazanie wzorców do naśladowania

4. Sylwetka Jana Twardowskiego – patrona

Pogłębienie wiedzy o patronie szkoły

szkoły
czerwiec
1. Człowiek i przyroda – wrogowie czy

Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska

przyjaciele?

naturalnego

2. Oceniamy miniony rok szkolny

Bilans zysków i strat.

3. Czynny czy bierny wypoczynek? – nasze

Ukazanie wartości czynnego wypoczynku

wakacyjne plany
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Plan wychowawczy klasy VII c – Barbara Jarosz
Tematyka godziny wychowawcze j

Szczegółowe działania i cele

Uwagi o realizacji

wrzesień
Organizacja zespołu klasowego

Wybór samorządu klasowego.
Kształtowanie pozytywnych postaw oraz odpowiedzialności
za sprawy klasy i szkoły.

Praca i obowiązku ucznia klasy VII

Przypomnienie regulaminów szkolnych.

Wspomnienia z wakacji

Prezentacja pamiątek i zdjęć.
Możliwość indywidualnej odpowiedzi.

Dzień Chłopaka w naszej klasie

Zorganizowanie uroczystości klasowej z okazji Dnia
Chłopaka. Uczenie szacunku wobec kolegów.
Kształtowanie kultury składania życzeń.

październik
Kultura zachowania w miejscach publicznych

Dyskusja n/t estetyki wyglądu i właściwego doboru ubioru.
Rozwijanie postaw kulturalnego zachowania się w grupie.

Jak uczcimy święto naszych nauczycieli

Dyskusja na temat pracy nauczyciela.
Kształtowanie szacunku dla pracy nauczyciela.

Kultura na co dzień

Odgrywanie scenek wymagających zastosowania
„Magicznych słów”.
Uwrażliwienie na kulturę słownictwa.
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Kultura dyskusji w grupie rówieśniczej

Prowadzenie dialogów, dyskusji, odgrywanie scenek.
Kształtowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

listopad
Czy ktoś mi pomoże?

Określanie problemów szkolnych i klasowych oraz
propozycje ich rozwiązania.
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

Rocznica odzyskania niepodległości

Uczestnictwo w apelu szkolnym.
Kształtowanie uczuć patriotycznych.

Tradycje w naszym kraju- Andrzejki

Przedstawienie różnych wróżb.
Kultywowanie tradycji.

Anoreksja, bulimia- choroby XXI wieku

Wykład i dyskusja.
Troska o zdrowie.

grudzień
Mikołajki klasowe

Ustalenie kwoty upominku, rozdanie.
Wzmocnienie poczucia więzi z zespołem klasowym.

Tradycja uroczystości rodzinnych w moim
domu

Swobodne wypowiedzi uczniów.

Wigilia klasowa

Przygotowanie sali, śpiew kolęd.

Pielęgnowanie tradycji.

styczeń
Komputer- pomoc czy zagrożenie

Rozmowa nauczająca.
Rozsądne korzystanie z komputera.
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Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju

Pogadanka w oparciu o Encyklopedie i Konstytucje.
Budzenie uczuć patriotycznych.

Przypominamy zasady właściwego
odżywiania się

Pogadanka na temat zdrowego żywienia.

Oceniamy nasze wyniki w nauce

Przypomnienie regulaminów.

Wyrabiania właściwych żywieniowych.

Samoocena i ocena klasy.
luty
W klasie jak w rodzinie

Analiza sytuacji wychowawczej w zespole klasowym (mocne
i słabe strony zespołu).
Wzmocnienie poczucia więzi w zespole klasowym.

Aktywność ruchowa i umysłowa

Pogadanka dotycząca aktywności fizycznej w różnych
okresach życia.
Zachęcanie uczniów do uprawiania sportu i ćwiczenia
umysłu.

Problemy nastolatków w okresie dojrzewania

Rozmowa nauczająca.
Swobodne wypowiedzi uczniów.

marzec
Dzień Kobiet w naszej klasie

Zorganizowanie uroczystości klasowej.
Uczenie szacunku wobec koleżanek, kształtowanie kultury
składania życzeń.
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Sposoby rozwijania swoich zainteresowań

Zachęcenie do udziału w kółkach przedmiotowych
i organizacjach szkolnych.
Zachęcenie uczniów do rozwijania swoich talentów.

Patologie a etyka

Nikotynizm, alkoholizm, narkomania ich wpływ na zdrowie
człowieka.
Ocena wpływu nałogów na osobowość.

Sprawy klasowe

Uzupełnianie kroniki, gazetki, porządkowanie klasy.

kwiecień
Radzenie sobie z własną i cudzą agresją

Pogadanka z elementami dyskusji.
Uczeń dostrzega przyczyny ludzkiej agresji i zna sposoby
walki z nią.

Asertywność

Sesja plakatowa.
Zdobywa umiejętność asertywnego zachowania.

Jakie książki lubię czytać i dlaczego ?

Promocja ulubionej książki.
Dostrzega wartość książki dla potrzeb samorozwoju
intelektualnego.

Majowe święta

Pogadanka o 1 2 i 3 Maja.
Przypomnienie historii i kształtowanie patriotycznej postawy
ucznia.
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maj
Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem

Pogadanka.
Uczeń dostrzega radość życia.

Nauka, umiejętność, praca = sukces

Pogadanka.
Uczeń potrafi dostrzec drogę do sukcesu.

Marzenia- jak je realizować?

Pogadanka z elementami dyskusji.
Uczeń dąży do spełnienia marzeń.

Sprawy klasowe

Planujemy klasową wycieczkę.

czerwiec
Oceniamy nasze wyniki w nauce

Przypomnienie regulaminów szkolnych.
Samoocena i ocena klasy.

Podsumowanie pracy w klasie VII

Analiza wyników nauczania.
Wnioski do dalszej pracy.

Bezpieczne wakacji

Pogadanka.
Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa na wakacjach.
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Działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym do realizacji
w klasach 1 - 3 w roku szkolnym 2017/2018
Działania wychowawczo- profilaktyczne realizowane w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks.Jana Twardowskiego w Łańcucie
Działania/ temat

klasa

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin
realizacji

Współpraca z Poradnią

Wszystkie klasy

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Nauczyciele edukacji

Cały rok

Psychologiczno-Pedagogiczną,

I-III

- opracowanie materiałów na zebrania z rodzicami

wczesnoszkolnej,

IX 2017

pedagogiem szkolnym,

-wspólpraca z pedagogiem szkolnym, organizacja

nauczycielki świetlicy

świetlicą szkolną, Miejskim

zajęć integracyjnych prowadzonych przez pedagoga

szkolnej, pedagog

Ośrodkiem Pomocy

szkolnego

szkolny

Społecznej – wspomaganie

- opracowanie nowego Programu Wychowawczo-

rozwoju uczniów z

Profilaktycznego szkoły i zadań z niego

uwzględnieniem ich

wynikających dla poszczególnych klas

indywidualnych sytuacji

- organizacja spotkań z policjantem, strażakiem,

IX 2017

ratownikiem medycznym
- wdrażanie dzieci do działań na rzecz innych
poprzez udział w akcjach charytatywnych

D. Stankiewicz

XII2017, III
2018, VI 2018

(Szlachetna Paczka, zbiórki na rzecz hospicjum,
domów dziecka, schronisk dla zwierząt ) i udział w
wolontariacie
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Prowadzenie zajęć w ramach

kl. I i II

programów edukacyjnych,

- Zajęcia z uczniami klas I w ramach programu

Wychowawcy klas I,

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

koordynator programu

profilaktycznych i

J. Dudek

wychowawczych
- Zajęcia z uczniami klas I w ramach programu

Wychowawcy klas I,

„Moje dziecko idzie do szkoły”

koordynator programu
I. Szurlej

- Zajęcia z uczniami klas II w ramach programu

Wychowawcy klas II,

„Nie pal przymnie, proszę”

koordynator programu
L. Szyszka

Współpraca ze środowiskiem

Wszystkie klasy

- współpraca z MBP- udział w konkursach,

lokalnym

edukacji

wystawach, spotkaniach autorskich, lekcje w

wczesnoszkolnej

ramach programu „Cała polska czyta dzieciom”

Cały rok

- współpraca z Muzeum-Zamkiem w Łańcucieorganizacja wyjść do zamku na lekcje muzealne,
wystawy, udział w 19. edycji Wojewódzkiego

Nauczyciele edukacji

Konkursu Plastycznego poświęconego rodowi

wczesnoszkolnej

Lubomirskich
- współpraca z MDK organizacja wyjść na
przedstawienia, wystawy
- współpraca z Filharmonią Podkarpacką225

organizacja audycji muzycznych
- współpraca z Teatrem Maska w Rzeszowie –

A. Szabatowska

organizacja wyjazdów na zajęcia teatralne,
przedstawienia, udział w przedstawieniach
prezentowanych w Łańcucie
- współpraca z dogoterapeutką – organizacja zajęć z L. Szyszka
psem
- współpraca z Centrum Edukacji w Rzeszowie –

L. Szotowicz

organizacja lekcji z fizyki
- współpraca z IPN

A. Szabatowska

- współpraca z MOSiR w Łańcucie – udział w

I. Szurlej

zawodach sportowych, pływackich, korzystanie z
placów zabaw

J. Dudek

- współpraca z Sanepidem – realizacja programów

I. Szurlej

profilaktycznych

L. Szyszka

- współpraca z Policją, Strażą Pożarną – organizacja
zajęć dla dzieci, konkursów
- współpraca z przedszkolami – organizacja zajęć
otwartych, odwiedzin
Współpraca z biblioteką

Wszystkie klasy

- udział w zajęciach bibliotecznych, Pasowanie na

szkolną, świetlicą szkolną

I-III

czytelnika

Biblioteka szkolna

Cały rok
X 2017
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- konkurs recytatorski dla klas II

III 2018

- spotkanie z Reksiem, bohaterem książek dla

X 2017

dzieci, dla uczniów klas I i II w ramach Święta
Biblioteki Szkolnej

pedagog

- wymiana spostrzeżeń o zachowaniu uczniów

nauczyciele świetlicy i

w świetlicy szkolnej

edukacji

cały rok

wczesnoszkolnej
Organizacja konkursów

Wszystkie klasy

- konkursy organizowane przez nuczycieli – zespół

uwzględniających potrzeby

I- III

przedmiotowy

rozwojowe uczniów

I.

międzyklasowy konkurs matematyczny dla

II 2018

L. Szyszka

V 2018

uczniów klas III „Mistrz matematyki” jako etap
szkolny Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego „Mały Pitagoras”
II.

III.

międzyklasowy konkurs plastyczny dla
uczniów klas I „Ilustracje do wiersz ks. J.

J. Dudek

Twardowskiego

L. Szyszka

międzyszkolne zawody sportowe w rzucance

A. Szabatowska

siatkarskiej dla uczniów klas II i III

D. Stankiewicz

- konkursy organizowane przez instytucje
współpracujące ze szkołą
IV.

konkurs plastyczny organizowany przez

J. Obara
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Muzeum – Zamek
V.

Oglnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne

I 2018
J. Obara

wakacje” (Komenda Powiatowa Policji)
VI.

VII.

Mikołajkowe Zawody Sportowe (MOSiR

I. Szurlej

Łańcut)

M. Szpunar

Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Palma

R. Chudzik

Wielkanocna”

J. Obara

VIII. Wojewódzki

Konkurs Matematyczny „Mały

L. Szyszka

Pitagoras” (Zespól Szkół w Nienadówce)
IX.

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania

M. Szpunar

(Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

J. Tomaka

w Rzeszowie)
X.

Powiatowe zawody sportowe „Wyścigi

R. Chudzik

rzędów” w ramach kalendarza imprez SZS
- wystawa prac związanych ze Świętami Bożego

A. Musiał

XII 2017

Organizacja wystaw prac

Narodzenia

R. Chudzik

III 2018

uczniów klas I-III

- wystawa prac związana ze Świętami

E. Bereza

Wielkanocnymi

M. Ogryzek

kl. I-III

V 2018

- wystawa prac plastycznych na podsumowanie
programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie,

M. Szpunar

proszę”
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- wystawa pokonkursowa Ilustracje do wiersz

J. Dudek

V 2018

Udział uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele edukacji

Cały rok

w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym

wczesnoszkolnej

akcjach charytatywnych i wolontariacie

D. Staniewicz koorynator

ks. J. Twardowskiego
Przygotowywanie

Według klasowych planów wychowawczo-

przedstawień klasowych

profilaktycznych

Organizowanie wycieczek

Według klasowych planów wychowawczoprofilaktycznych

Organizacja i udział w

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

szkolnych apelach, imprezach
i uroczystościach
Stała współpraca z

Kl. I-III

Samorządem Uczniowskim

akcji Szlachetna Paczka
Chór szkolny

kl. 3

zapoznanie z twórczością Patrona poprzez naukę

B. Jarosz

Cały rok

piosenek do słów ks. Jana.
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Działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym do realizacji
w klasach 4 -7 w roku szkolnym 2017/2018
Działania/ temat

klasa

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Zdrowie i bezpieczeństwo

kl. 4-7

lekcje języka polskiego

G. Blajer - Kiełb

Lekcje języka polskiego na temat

J. Noga

przeciwdziałania nałogom i złym nawykom,

H. Szura

uzależnienie od Internetu, telefonu

J. Walkowiak

Termin
realizacji
cały rok

Uwagi o realiyacji

komórkowego, telewizji, itp
Lekcje języka polskiego poruszające

kl. 4-7

lekcje języka polskiego

G. Blajer - Kiełb

problemy nastolatków związane

J. Noga

z zaburzeniami odżywiania.

H. Szura

cały rok

J. Walkowiak
Organizacja degustacji zdrowej żywności

kl.4-7

Godzina wychowawcza

Wychowawcy

kl.5,6

Godzina wychowawcza, lekcje

Wychowawcy,

przyrody

nauczyciele

cały rok

w szkole, Dzień zdrowego żywienia
Konkurs pt."Czy zdrowo się odżywiam

przyrody
Lekcje języka polskiego na temat
przeciwdziałania nałogom i złym nawykom,

kl. 4-7

lekcje języka polskiego

G. Blajer - Kiełb

cały rok

J. Noga

230

uzależnienie od Internetu, telefonu

H. Szura

komórkowego, telewizji, itp..

J. Walkowiak

Lekcje języka polskiego poruszające

kl. 4-7

lekcje języka polskiego

G. Blajer - Kiełb

problemy nastolatków związane

J. Noga

z zaburzeniami odżywiania.

H. Szura

cały rok

J. Walkowiak
Realizacja programu „Trzymaj formę”

kl.5,6

Godzina wychowawcza

Wychowawcy

cały rok

Lekcje przyrody dotyczące zdrowego stylu

Kl.5

Lekcje przyrody

Nauczyciele

cały rok

życia
Lekcje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w

przyrody
Kl.4-7

sieci internetowej

Godzina wychowawcza, lekcje

Wychowawcy,

informatyki

nauczyciele

cały rok

informatyki
Lekcje z profilaktyki uzależnień,

Kl.4-7

Godzina wychowawcza

Wychowawcy

cały rok

Konkurs na klasową gazetkę nt. „Dlaczego

Kl.4-7

Godzina wychowawcza

Wychowawcy

cały rok

kl.4-7

pogadanka

Nauczyciele WF

cały Rok

Kl.4-7

Lekcje WDŻ

Katarzyna Wrona-

cały rok

narkotyki są szkodliwe”?
Pogadanki na temat zdrowego odżywiania
i higieny osobistej.
Pomoc przygotowaniu się do zrozumienia
i akceptacji przemian okresu dojrzewania

Bar
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Znajomość organizmu ludzkiego

Kl.4-7

Lekcje WDŻ

i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja

Katarzyna Wrona-

cały rok

Bar

własnej płciowości
Kultura,wychowanie i etyka

kl. 4-7

lekcje plastyki

Boże Narodzenie w sztuce –znajomość

S. Surmacz-

grudzień 2017

Rachwał

tradycji świątecznych
Wielkanocne ozdoby – tradycyjne ozdoby

kl. 4-7

lekcje plastyki

marzec 2018

Rachwał

ludowe
Raz na dwa miesiące lekcja czytelnicza na

S. Surmacz-

kl. 4-7

każdym poziomie kształcenia.

lekcje języka polskiego -

G. Blajer - Kiełb

czytelnictwo

J. Noga

cały rok

H. Szura
J. Walkowiak
Szkolny Konkurs Recytatorski Twórczości

kl. 5 - 7 Konkurs szkolny, wartości

grudzień 2017/

Lekcje plastyki, konkurs

U. Misiuda
G. Blajer - Kiełb
J. Noga
H. Szura
J. Walkowiak
S. Surmacz -

szkolny

Rachwał

2017

kl.

Dodatkowe zajęcia z języka

G. Blajer - Kiełb

listopad 2017

5,6,7

polskiego - praca metodą

J. Noga

projektu

H. Szura

Patrona "Każdy jest dla wszystkich"

"Łańcucki pejzaż jesienny" - konkurs

wolontariatu, czytelnictwo

kl. 5

plastyczny
Wiersze o jesieni" - konkurs poetycki.

styczeń 2018

październik

J. Walkowiak
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"Tworzymy książeczki edukacyjne" -

kl. 6,7

konkurs plastyczno - literacki

Praca metodą projektu,
wolontariat, konkurs szkolny

Jestem kulturalny i dobrze mi z tym"-

kl.

konkurs zasad savoire vivre.

5,6,7

Rozbudzanie u uczniów zamiłowanie do

Kl. 1-7

Konkurs szkolny

Udostępnianie zasobów i pomieszczeń

nauczy

biblioteki szkolnej w realizacji zadań

ciele

metodyczna, zajęcia lekcyjne

zwiększeniu aktywności czytelniczej
uczniów.

dydaktycznych, wychowawczych

II półrocze
2017/2018

II półrocze
2017/2018

Konkursy,
wystawy,
gazetki,
zajęcia biblioteczne,
Święto biblioteki szkolnej,
pasowanie na czytelnika,
i inne
Np. ICIM, literatura

czytania oraz działania sprzyjające

G. Blajer - Kiełb
J. Noga
H. Szura
J. Walkowiak
S. Surmacz Rachwał
E. Wierzbińska,

U. Misiuda

cały rok

U. Misiuda

cały rok

U. Misiuda

cały rok

i dodatkowe

i opiekuńczych .

Zachęcanie i umożliwianie rodzicom
korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

rodzice

udostępnianie literatury we
współpracy z pedagogami
szkolnymi, dyżury w bibliotece
podczas spotkań z rodzicami,
plakaty, artykuły na stronie
www szkoły
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"Postać z bajki"- konkurs plastyczny - forma

kl.4

Lekcje plastyki - czytelnictwo

przestrzenna
Spotkanie absolwentów i popis talentów

S. Surmacz -

Październik

Rachwał

2017

kl. 1-7

święto szkolne

B. Jarosz

Kwiecień 2018

kl. 3-4

Zajęcia pozalekcyjne

B. Jarosz

cały rok

kl. 3

Zajęcia pozalekcyjne

B. Jarosz

cały rok

Kl.4-7

Godzina wychowawcza, lekcje

Wychowawcy,

cały rok

informatyki

nauczyciele

uczniów SP2
Chór szkolny - włączenie do repertuaru chóru
piosenek o tematyce patriotycznej,
o tolerancji, prawach dziecka.
Chór szkolny - zapoznanie z twórczością
Patrona poprzez naukę piosenek do słów ks.
Jana.
Lekcje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń
w sieci internetowej

informatyki
Organizacja konkursów między klasowych na

Kl.4-7

Imprezy okolicznościowe

Larysa Dziadosz-

najpiękniejszy stroik świąteczny z okazji

Haładyj,

świąt Bożego Narodzenia oraz kosz

Samorząd

wielkanocny z okazji świąt Wielkanocnych,

uczniowski,

cały rok

wychowawcy klas
Kibicowanie – Szacunek dla swojej drużyny
i przeciwnika.

kl 4-7

Udział w zawodach. Wyjścia

Nauczyciele WF

cały rok

na imprezy sportowe.
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Kształtowanie postawy szacunku, otwartości,

kl 4 -7

współdziałania i odpowiedzialności

Lekcje religii, etyki, godziny

Nauczyciele

wychowawcze

religii, etyki,

cały rok

wychowawcy klas
Uczymy się odpowiedzialności w wyrażaniu

kl 4-7

opinii i ocen

Lekcje etyki, godzina

Nauczyciele

wychowawcza, lekcje religii

religii, etyki,

cały rok

wychowawcy klas
Czym jest moralność?

kl 4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Charakterystyka i kształtowanie postaw .

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Mój system wartości, czyli co się w życiu

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Kultura dyskusji

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Samokształcenie- co to takiego?

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Moje emocje i uczucia

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Empatia- co to takiego?

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Prawo naturalne, prawo stanowione

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Konflikty- Jak je rozwiązywać

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Godność osoby ludzkiej

kl.4-7

Lekcje etyki, religii, historii

E. Wierzbińska,

cały rok

liczy….

nauczyciele religii
Dobro wspólne

kl.4-7

Lekcje etyki, religii, historii

E. Wierzbińska,

cały rok

nauczyciele religii
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Miłość bliźniego- co to takiego? Człowiek

kl.4-7

wobec innych ludzi i wobec siebie samego

Lekcje etyki, religii, godzina

E. Wierzbińska,

wychowawcza

nauczyciele

cały rok

religii,
wychowawcy klas
Prawa człowieka, prawa dziecka

kl.4-7

Lekcje etyki, religii, godzina

E. Wierzbińska,

wychowawcza, historia

nauczyciele

cały rok

religii,
wychowawcy klas
Praca i jej wartość dla człowieka

kl.4-7

Lekcje etyki, religii, godzina
wychowawcza, historia

Człowiek wobec Boga

kl.4-7

Lekcje etyki, religii

E. Wierzbińska,
nauczyciele
religii,
wychowawcy klas
E. Wierzbińska,

cały rok

cały rok

nauczyciele religii
Postęp cywilizacyjny i jego wpływ na życie

kl.4-7

Lekcje etyki

E. Wierzbińska

cały rok

Życie jako fundamentalna wartość

Kl.4-7

Lekcje WDŻ

cały rok

Rola autorytetów w życiu człowieka

Kl.4-7

Lekcje WDŻ

Świat rzeczywisty i świat wirtualny

Kl.4-7

Lekcje WDŻ

Patriotyzm

kl. 6,7

Lekcje języka polskiego

Katarzyna WronaBar
Katarzyna WronaBar
Katarzyna WronaBar
J. Noga

człowieka

Lekcje języka polskiego poruszające

cały rok
cały rok
cały rok

H. Szura
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problemy związane z II wojną światową,
patriotyzmem.
Lekcje historii na temat znajomości własnych

kl. 4-7

Lekcje historii

E. Wierzbińska

cały rok

kl. 4-7

Obchody szkolne

B. Jarosz

Listopad 2017

korzeni (rodzinnych i państwowych),
wartości patriotycznych, obywatelskich,
świadomości narodowej.
Zorganizowanie Szkolnego Koncertu Polskiej
Pieśni Patriotycznej "Patriotyczne śpiewanie"

r.

z podziałem całej społeczności szkoły,
nauczycieli, rodziców oraz uczniów i
nauczycieli SP1 w Łańcucie
Ojczyzna dobrem wspólnym

Patriotyzm ważna sprawa. Przykłady postaw

kl.4-7

kl.4-7

patriotycznych.

cały rok

wychowawcza, historia

E. Wierzbińska,
nauczyciele
religii,
wychowawcy klas

Lekcje etyki, religii, godzina

E. Wierzbińska,

cały rok

wychowawcza, historia

nauczyciele

Lekcje etyki, religii, godzina

religii,
wychowawcy klas
Relacje społeczne

Kl.4-7

Godzina wychowawcza

Wychowawcy klas

Cały rok

Organizowanie zajęć edukacyjnych (godziny
wychowawcze), wycieczek, zabaw
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integrujących klasę.
Wycieczki klasowe jako alternatywa

Kl.4-7

Godzina wychowawcza

Wychowawcy

cały rok

Kl.4-7

Imprezy okolicznościowe

Larysa Dziadosz-

cały rok

spędzania czasu wolnego i rozwijania
umiejętności współżycia społecznego
Organizacja dyskotek szkolnych z okazji
Dnia Chłopaka oraz dyskoteki andrzejkowej,

Haładyj,
Samorząd
uczniowski

Bezpośredni kontakt z rodzicami na

Kl.4-7

wywiadówkach, indywidualnych rozmowach,

Okresowe spotkania z

Wychowawcy

rodzicami

klas, nauczyciele

cały rok

przedmiotów
Współpraca z rodzicami przy organizacji

Kl.4-7

Imprezy okolicznościowe

wycieczek klasowych, imprez szkolnych.

Oferta zajęć dodatkowych, innowacja
pedagogiczna z matematyki i informatyki

Rodzice,

cały rok

wychowawcy klas

Kl.4-7

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciele

cały rok

przedmiotów

jako zajęcia rozwijające zainteresowania i
uzdolnienia,
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Dzień Sportu Szkolnego.

kl.4-7

Zawody szkolne, rywalizacja

Nauczyciele WF

Czerwiec

praca grupowa na lekcjach

S. Surmacz -

kwiecień 2018

plastyki

Rachwał

wystawa prac plastycznych

S. Surmacz-

między-klasowa
Stosunek do przyrody

kl. 6-7

"Ekozabawki”- wykorzystanie surowców
wtórnych
Dzień Ziemi-chrońmy naszą planetę.

kl. 4-5

Rachwał

Wystawa prac plastycznych
Człowiek wobec przyrody

kwiecień 2018

kl.4-7

Lekcje etyki, religii, godzina

E. Wierzbińska,

wychowawcza

nauczyciele

cały rok

religii,
wychowawcy klas
Konkurs Plastyczny akcji „ Sprzątanie

Kl.4-7

Lekcje plastyki

Świata” ph. „ Nie ma śmieci są surowce”
Wolontariat

Sylwia Surmacz-

Wrzesień 2017

Rachwał
Kl.1-7

Akcja społeczna, wolontariat

Larysa Dziadosz-

Organizacja zbiorki darów dla

Haładyj,

Podkarpackiego Hospicjum

Samorząd

cały rok

uczniowski
Przeprowadzenie innych akcji na terenie

Kl.4-7

Akcja społeczna, wolontariat

Wychowawcy klas

cały rok

szkoły
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Trudna sztuka wolontariatu

kl.4-7

Być dobrym dla innych

Lekcje etyki, religii, godzina

E. Wierzbińska,

wychowawcza

nauczyciele

cały rok

religii,
wychowawcy klas
Konkurs pracy plastycznej lub prezentacji
multimedialnej pt. ,,Mój wymarzony zawód’’.

Klasy 7

Lekcje doradztwa zawodowego

Sylwia Wiech

Listopad styczeń

Gazetka szkolna
Lekcja w ICIM w bibliotece szkolnej.
Przygoda z filmem na lekcji doradztwa
zawodowego.
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Wybrane działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
realizowane przez pedagogów szkolnych obejmujących opieką klasy I -III i IV-VII
w roku szkolnym 2017/2018
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI:
Lp.
1.

2.

ZADANIA
Poszerzanie wiedzy z zakresu nauk
i wychowania .

Stały kontakt z nauczycielami
w zakresie wsparcia uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

SPOSOBY REALIZACJI

O DPO WIEDZIALNI

TERMIN
REALIZACJI

Możliwość udostępnienia nauczycielom książki
„Cyfrowa Demencja” Manfred Spitzer i innych
pozycji z zakresu pedagogiki i psychologii.

E. Guzek

Cały rok
szkolny

Biblioteczka dla rodziców i wychowawców –
poszerzanie zbiorów, gromadzenie literatury,
referatów, prezentacji z zakresu wychowania
i rozwoju dziecka
Konsultacje i wymiana informacji
z nauczycielami w zakresie specyfiki specjalnych
potrzeb ucznia. Przewodniczenie Zebraniom
Zespołu Wychowawczego w kl. I - III

E. Tomala

Cały rok
szkolny

E. Guzek

Cały rok
Szkolny

Konsultacje i wymiana informacji
z nauczycielami w zakresie specyfiki specjalnych
potrzeb ucznia. Przewodniczenie Zebraniom
Zespołu Wychowawczego w kl. - VII

E. Tomala

UWAGI
O REALI
ZACJI

Cały rok
szkolny
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3.

Współpraca z nauczycielami
w kontaktach z rodzicami

Na miarę potrzeb współpraca z nauczycielami
w zakresie rozmów z rodzicami dotyczących
trudności dzieci.

E. Guzek
E. Tomala

4.

Współpraca z nauczycielami
nowoutworzonych klas.

 Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w kl. I
 Organizacja lekcji dotyczącej
„Bezpieczeństwa w drodze do szkoły” dla
uczniów kl. I-III prowadzonych przez
policjantów z KPP w Łańcucie.
 Udostępnianie Opinii PPP, wymiana
doświadczeń , zajęcia integracyjne

E. Guzek

Cały rok
szkolny

IX, X
E. Tomala

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:
5.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności
wychowawczych rodziców.

 Współpraca z pedagogiem szkolnym
w organizacji wykładów/warsztatów dla
rodziców prowadzonych przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną
w Łańcucie.
 Biblioteczka dla rodziców i wychowawców
– poszerzanie zbiorów, gromadzenie
literatury, referatów, prezentacji z zakresu
wychowania i rozwoju dziecka
 Współpraca a biblioteką szkolną –
udostępnianie książek i ulotek w celu
wyeksponowania w czasie wywiadówek

Dyrektor szkoły
E. Tomala
E. Guzek

Do uzgodnienia

E. Tomala

Cały rok

E. Tomala
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6.

Wspieranie rodziców w kontaktach
z instytucjami pomocy dziecku
i rodzinie.



Pośredniczenie w kontaktach rodzica
z instytucjami, (MOPS, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna i innymi)
w tym pomoc w wypełnieniu zgłoszeń,
dokumentów.

E. Guzek
E. Tomala

Cały rok
szkolny

E. Guzek
E. Tomala

Cały rok
szkolny

E. Guzek

od listopada do
lutego

E. Guzek

marzec/kwiecień

E. Tomala

II półrocze



7.

Konsultacje z rodzicami.

Udostępnienie na stronie internetowej
szkoły bazy danych instytucji i osób
niosących pomoc rodzinie
Rozmowy z rodzicami, uczniami dotyczące
rozwiązywania trudności powstających na tle
konfliktów rodzinnych; pomoc w radzeniu sobie
z trudnościami związanymi z kontaktami
rówieśniczymi.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW
8.

9.

Propagowanie wśród uczniów
postawy tolerancji, poszanowania
innych osób.
Przekazywanie wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa w Internecie.

Przeprowadzenie w wybranych klasach 1-3 zajęć
dotyczących budowania prawidłowych relacji
społecznych sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia w oparciu o „Bajki pomagajki”,
„Bajki filozoficzne”, „Bajki z morałem”.
 Realizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa
w Internecie w wybranych kl. 1-3 w oparciu
o strony www.cyfrowobezpieczni.pl
i www.cybernauci.pl.
 Zajęcia dla uczniów klas IV dotyczące

243

bezpieczeństwa dzieci w Internecie „Dziecko
w Sieci”
 Zajęcia dla uczniów klas 5 – 7 dotyczące
odpowiedzialnego korzystania z mediów
społecznych
Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć
psychicznych nawarstwiających się na tle
niepowodzeń szkolnych – praca z
wykorzystaniem książki „Garść radości, szczypta
złości” - mnóstwo zabawnych ćwiczeń
z emocjami.
Rozmowy z uczniami, rozwiązywanie
konfliktów, wyjaśnianie niezrozumiałych
sytuacji.

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

E. Guzek

Według potrzeb

E. Guzek
E. Tomala

Cały rok
szkolny

10.

Wspieranie uczniów z trudnościami.

11.

Propagowanie wśród uczniów
przestrzegania norm współżycia
społecznego.

12.

Propagowanie działań
wolontarystycznych

Aktywna współpraca z Fundacją Pro-Spe.
Wskazywanie uczniom potrzeby pomagania
innym.

E. Guzek

Cały rok szkolny

13.

Działania z zakresu profilaktyki
uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;

 Zorganizowanie spotkań funkcjonariuszy

E. Tomala

Termin do
uzgodnienia

Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie
z uczniami klas IV – VII dotyczące
bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej
nieletnich

 Integracja zespołów klasowych -

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

Przeprowadzenie warsztatowych zajęć
integracyjnych
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 Zajęcia profilaktyczne i promujące zdrowie

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy

psychiczne, kształtujących umiejętności
życiowe takie jak samokontrola, radzenie
sobie ze stresem,, rozpoznawania i
wyrażania własnych emocji

 Program Edukacyjny „ Saper czyli jak
rozminować napięcie”

 Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki
uzależnień (np: papierosy, dopalacze,
alkohol)

 Tworzenie gazetki o tematyce
profilaktycznej

14.

Promocja zdrowia i wspomaganie
ucznia w rozwoju

 Cykl zajęć dla uczniów klas IV – VII

dotyczące technik skutecznego uczenia się

 Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze
z zakresu promocji zdrowia i wspomagania
ucznia w rozwoju

E. Tomala
E. Tomala

Na wniosek
wychowawcy
Na wniosek
wychowawcy
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Działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowane w świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2017/18
Działania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

realizacji
1. Realizowanie kontraktu zawartego między wychowawcą

Kontrakt

Cały rok

świetlicy , a wychowankami dotyczącego regulaminu

Wychowawcy
świetlicy

zachowania w świetlicy szkolnej.
2. Prowadzenie zabaw integracyjnych uczących współpracy,
aktywności, poczucia własnej wartości , wyrażania

Zabawy ruchowe

Wrzesień,

Wychowawcy

i dydaktyczne

październik

świetlicy

Zajęcia edukacyjne ,

Cały rok

Joanna Obara

pozytywnych emocji.
3. Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących kultury
życia codziennego” Dobre maniery w świetlicy szkolnej”

pogadanki , rozmowy,
Wychowawcy

wiersze, opowiadania.

świetlicy
4. Kształtowanie postaw zdrowotnych poprzez ukazywanie
wychowankom zdrowego stylu życia ( zdrowe odżywianie się,

Rozmowy tematyczne,

Cały rok

Wychowawcy
świetlicy

dbanie o higienę, uprawianie rożnych dyscyplin sportowych).
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Przestrzeganie zasady fair- play podczas gier

Pogadanki , zabawy ruchowe,

zespołowych.

rozgrywki.

5. Zajęcia profilaktyczne o odpowiedzialnym korzystaniu z

Zajęcia edukacyjne,

Cały rok

Karolina Markowicz

Mediów-

- Sowa

„Bezpieczeństwo w sieci”. Komputer jego wady i zalety.

Wychowawcy
świetlicy

6.

Kształtowanie postawy tolerancji, życzliwości, empatii

Zajęcia z wykorzystaniem

Listopad,

Wychowawcy

wobec uczniów niepełnosprawnych, osób starszych,

bajek terapeutycznych,

grudzień,

świetlicy

chorych.

opowiadanie, pogadanki.

styczeń
Wychowawcy

7. Udział uczniów świetlicy w akcjach charytatywnych na
potrzeby Hospicjum dla dzieci i dorosłych, Caritasu,
Szlachetnej Paczki,
8. Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez udział
w różnych wydarzeniach z okazji 100 lecia Odzyskania
Niepodległości i różnych rocznic przypadających w roku

Zbiórka darów , plastikowych

maj i czerwiec

świetlicy

listopad

Wychowawcy

nakrętek.
Udział wychowanków
świetlicy w akademii,

świetlicy

rozmowy , pogadanki

2017/2018.
Anna Musiał

9. Aktywny i systematyczny udział w zbiórkach Gromady

Cały rok

Zuchowej i przedsięwzięciach ZHP
10. Zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych” Dobro , zło

Spotkania z poezją, quiz

w bajkach, w życiu , we mnie” Rozwijanie zainteresowań

czytelniczy, czytanie bajek i

czytelniczych.

baśni.

Cały rok
Agata Michno
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Ewaluacja Programu
Wychowawczo- Profilaktycznego
1. Przebieg pracy wychowawczej, profilaktycznej i jej efekty poddawane są
systematycznej obserwacji i ocenie.

2. W procesie ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego udział biorą
uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele.

3. Narzędzia monitorujące to: obserwacja zachowań uczniów (zachowań ryzykownych,
innych), rozmowy z uczniami i z rodzicami, wywiady z nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły.

4. Narzędzia

ewaluacyjne:

informacje

udzielane

przez

nauczycieli,

uczniów

i rodziców, informacje zebrane podczas spotkań z rodzicami, ankiety dla uczniów,
ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, wywiad (dyrektor szkoły, Rada
Rodziców) obserwacja i ocena zachowań, sprawozdania cząstkowe i zbiorcze.

5. Z realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych i innych działań
sporządzane są na bieżąco sprawozdania.

6. Informacje o realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych nauczyciele
zamieszczają w rubryce „ Uwagi o realizacji”

7. Informacje o realizacji działań wychowawczo - profilaktycznych za I i II półrocze
należy przesyłać na adres: wychowanieiprofilaktykasp2@gmail.com

8. Zbiorcze zestawienie z realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
sporządza Zespół do spraw Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

9. Uzyskiwane wyniki będą służyć do analizy przeprowadzonych działań, ich
skuteczności, wyciągania wniosków na przyszły rok szkolny.

10. Zmiany w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym zatwierdzane są na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
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Osoby odpowiedzialne za realizację programu
Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole są odpowiedzialne
następujące podmioty:
 dyrekcja szkoły
 wychowawcy klas
 pedagodzy szkolni,
 nauczyciele pozostałych przedmiotów,
 rodzice
 higienistka szkolna,
 opiekunowie organizacji szkolnych
 pozostali pracownicy szkoły.
Głównym podmiotem oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły
jest uczeń.

Zespól ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
E. Tomala
E. Guzek
M. Bieniasz – Noga
M. Kusiak
Ks. T. Sieradzki
L. Szotowicz
E. Wierzbińska
D. Stankiewicz
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