
 

 

II. DZIAŁ PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 

Lp.  Zadania  Sposób realizacji  Odpowiedzialny  Termin 

1. Doskonalenie pracy 

Samorządu 

Uczniowskiego. 

1. Typowanie uczniów do Samorządów Klasowych i Samorządu 

Uczniowskiego. Wychowawcy 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Wrzesień 2. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego. 

2. Edukacja pedagogiczna 

rodziców.  

1. Uwzględnienie w planach pracy wychowawców klasowych 

następującej tematyki oraz realizowanie jej na spotkaniach  

z rodzicami: 

a) zasady oceniania, klasyfikacji i promocji,  

b) kryteria oceniania zachowania,  

c) prawa i obowiązki ucznia,  

d) sposoby skutecznego rozwiązywania sytuacji problemowych  

i konfliktowych,  

e) sposoby radzenia sobie ze stresem i frustracjami związanymi   

z niepowodzeniami szkolnymi,  

f) uczymy mówić nie w sytuacjach zagrożenia (papierosy, alkohol, 

narkotyki, sekty religijne i patologiczne grupy społeczne),  

g) propagowanie zdrowia, ekologii i wychowania 

komunikacyjnego,  

h) pozytywny i negatywny wpływ komputera  i Internetu  

na wychowanie dziecka,  

i) jak postępować z dzieckiem agresywnym,  

j) uzdolnienia i zainteresowania uczniów,  

k) aktywność fizyczna uczniów.  

 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciel w – f  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Styczeń  



 

 

 

3. 

 

Wsparcie dla rodziców. 

 

1. Uwzględnienie w planach pracy wychowawców klasowych 

następujących form i sposobów udzielania wsparcia rodzicom  

w realizacji procesów wychowawczych i wspomagających 

rozwój dziecka: 

- konsultacje, 

- rozmowy, 

- porady wychowawcy, 

- pomoc pedagoga współpracującego ze szkołą, 

- pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

- pomoc psychologiczno- pedagogiczna, 

- spotkania indywidualne. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok 

szkolny 

 

4. 

Zapobieganie 

negatywnym zjawiskom 

wychowawczym. 

1. Zintegrowanie całej społeczności uczniowskiej – zwracanie uwagi 

na akceptowanie dzieci szczególnej troski.  

Wszyscy nauczyciele Cały rok 2. Kształtowanie poczucia tolerancji w stosunku do innych ludzi. 

3. Kształtowanie szacunku dla ludzi starszych i chorych.  

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole. 

5. 

 

Ochrona zdrowia 

psychicznego i fizycznego.  

1.  Program wychowania fizycznego uwzględniający ćwiczenia 

dostosowane  do możliwości ucznia. 
Nauczyciel w- f , 

Nauczyciele kl. I – III 

Cały rok 

2. Dokonanie analizy ewentualnych wypadków szkolnych i zagrożeń. 

Dyrektor 
3. Rozumienie siebie samego i innych ludzi. 

4. Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości. Wychowawcy  

klas IV – VI 

5. Pogadanka na temat higieny dojrzewania: 

a) czystość osobista i dbałość o sylwetkę,  

b) radzimy sobie z hormonami.  

Nauczyciel wychowania    

do życia w rodzinie 

klasy V – VI 

6. Propagowanie higieny osobistej i zdrowego odżywiania się. Wychowawcy kl. I – VI 



 

 

 

  7. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań intelektualnych  

i estetycznych poprzez: 

a) organizowanie wycieczek szkolnych,  

b) udział w przedstawieniach teatralnych i imprezach kulturalnych, 

zwiedzanie muzeów, wystaw i inne, 

c) lekcje muzyczne. 

Nauczyciele, 

Wychowawcy 
 

6. Wychowanie ekologiczne.  1. Uczestnictwo uczniów w akcjach ekologicznych: 

a) „Sprzątanie Świata”, 

b) dokarmianie zwierząt zimą, 

c) zbieranie zużytych baterii, 

d) zbieranie puszek aluminiowych,  

e) zbiórka korków, 

f) zbieranie makulatury. 

 

Agata Łabowicz 

Wychowawcy klas 

Samorząd Uczniowski 
 

Cały rok 

2. Promowanie zdrowego, ekologicznego trybu życia – uwzględnianie 

w procesie wychowawczym tematyki ekologicznej. 
Wychowawcy klas 

Agata Łabowicz 
Cały rok 

3. Wykonanie gazetek o tematyce ekologicznej.  Agata Łabowicz 
Kwiecień 

4. Obchody Światowego Dnia Ziemi. Wychowawcy 

7. Kształtowanie tożsamości 

europejskiej, 

patriotycznej 

i regionalnej.  

1. Realizacja treści programowych związanych z hasłami: 

a) edukacja europejska w naszej szkole, 

b) ważne święta i uroczystości państwowe. 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

2. Nasz Patron – Józef Ufa pseudonim „Maciek” – ślubowanie kl. I. Teresa Kacprowska 

Samorząd Uczniowski 
Grudzień 

8. Turystyka, 

krajoznawstwo  

i rekreacja. 

1. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Wychowawcy klas 
Cały rok 

2. Organizowanie wycieczek przedmiotowych. Nauczyciele. 

9. Edukacja czytelnicza.  1. Podnoszenie stanu czytelnictwa.  
Agata Łabowicz 

Cały rok 2. Organizowanie konkursów czytelniczo – literackich.  

3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych. Agata Łabowicz 

 


