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CELE OGÓLNE: 
 
 

1. Adaptacja uczniów do warunków szkolnych oraz wsparcie uczniów z doświadczeniem migracyjnym do nowej sytuacji 
2. Rozwijanie potencjału intelektualnego i uzdolnień ucznia. 
3. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 
4. Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej. 
5. Umiejętność rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. 
6. Promocja zdrowego stylu życia 
7. Rozwijanie umiejętności planowania i przewidywania swoich działań. 
8. Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych. 
9. Aktywne czytelnictwo 
10.Rozwój postaw ekologicznych 

 
 
 

Planowane efekty działań wychowawczych: 

• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. 
• Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych. 
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• Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań. 
• Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, 

zawodach sportowych, akademiach. 
• Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, do-

strzega potrzeby innych. 
• Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu. 
• Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością. 
• Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości. 
• Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decy-

zje. 
• Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i nauk  

Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej. 

 

L.p. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji 
Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Uczeń respektuje 
normy społeczne                  
i potrafi zachować 
się w miejscach 
publicznych 

Przypomnienie podstawowych norm 
społecznych oraz zasad zachowania się w 
miejscach publicznych i konsekwentne ich 
egzekwowanie. 

Zwracanie uwagi na właściwy strój 
obowiązujący w szkole, szczególnie podczas 
uroczystości. 

Organizowanie wycieczek, imprez 
klasowych i szkolnych. 

Zwracanie uwagi na niewłaściwe 
zachowanie podczas lekcji i w czasie 
przerw a także na terenie szkoły po 
zajęciach. Pogadanki. Udział 
w uroczystościach. 

Dokumentacja 
szkolna, 
Superliga 19-
tki. 

2.  Uczeń przestrzega 
praw człowieka 
w życiu 
codziennym 
społeczności 
szkolnej. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu 
płci, wieku, wyznania, koloru skóry, 
narodowości, statusu materialnego, 
niepełnosprawności, poziomu 
intelektualnego, różnic kulturowych. 

Zapoznanie uczniów  z prawami ucznia, 
przypomnienie regulaminu Superliga 19 oraz 
Statutu Szkoły. 

Omawianie problemów różnych form 
dyskryminacji na zajęciach. 

Dokumentacja 
szkolna, 
Superliga 19-
tki. 
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3.  Uczeń przejawia 
właściwy stosunek 
do osób dorosłych. 

Wdrażanie uczniów do zachowania 
odpowiedniego dystansu wobec osób 
dorosłych oraz szacunku względem nich. 

Ukazanie roli komunikacji niewerbalnej. 

Zwracanie uwagi na odpowiednie 
zachowanie wobec nauczycieli, 
pracowników szkoły, oraz osób dorosłych. 
Pogadanki, dramy, ukazywanie 
filmowych, literackich przykładów do 
naśladowania. 

Dokumentacja 
szkolna, 
Superliga 19-
tki. 

4.  Uczeń szanuje 
cudze i osobiste 
dobra materialne. 

Utrwalanie nawyków poszanowania dóbr 
materialnych innych osób oraz powierzonego 
uczniom mienia szkolnego np. szafek 
szkolnych, sprzętu szkolnego. 

Zachęcanie uczniów do 
współodpowiedzialności za estetykę 
i porządek w szkole. 

Promowanie uczniów za pracę na rzecz 
szkoły. 

Pogadanki, apele wychowawcze, drobne 
prace porządkowo-dekoracyjne. 

  

 

Dokumentacja 
szkolna, 
tablice 
wyników 
Superliga 19-
tki 

5.  Przygotowanie 
uczniów do 
współdecydowania 
o sprawach 
szkolnych. 

Zachęcanie do pracy w Samorządzie 
Uczniowskim, kołach zainteresowań. 

Praca w sekcjach Samorządu 
Uczniowskiego. 
Praca w samorządach klasowych. 

Tablice 
ogłoszeń, 
gazetki 
szkolne, 
audycje 
radiowe, 
sprawozdania. 

 

 
 
 
 Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych. 

 

L.p. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji 
Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Uczeń zna, 
rozumie znaczenie 
symboli 

Budowanie szacunku do polskich symboli 
narodowych. 

Lekcje o treściach patriotycznych np. 
historia, sztuka, język polski. 
                

Scenariusze 
lekcji, 
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narodowych 
i szanuje je. 

Kształtowanie postaw patriotycznych. 

Nauka pieśni patriotycznych. 

Konkursy plastyczne, literackie itp. 
 
Apele o treściach patriotycznych. 

konkursów i 
uroczystości. 

Ekspozycje 
prac uczniów. 

Wyniki 
konkursów. 

2.  Uczeń kultywuje 
tradycje narodowe 
i regionalne. 

Organizowanie obchodów świąt szkolnych, 
narodowych i religijnych. 

Kształtowanie postaw patriotycznych w dobie 
integracji europejskiej. 

 

Apele upamiętniające ważne rocznice 
narodowe i religijne (Kalendarz Szkolny). 

Udział w konkursach według 
napływających ofert. Edukacja regionalna 
- lekcje muzealne. 

Scenariusze 
lekcji i 
uroczystości. 

Fotokronika 
i galerie 
fotografii na 
stronie 
internetowej. 

 

 
 

 
Umiejętność rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. 

 

L.p. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji 
Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Uczeń potrafi 
rozpoznawać 
emocje i panować 
nad nimi. 

Rozbudowanie emocjonalnego słownictwa 
dziecka, zachęcenie do werbalizacji uczuć. 
Uczenie dziecka aktywnego słuchania i 
publicznego zabierania głosu. 
Zapoznanie z wybranymi technikami 
asertywnymi i umiejętnością ich 
zastosowania. 
 

Gry i ćwiczenia psychologiczne, dramy, 
scenki rodzajowe. Historyjki obrazkowe, 
myślenie przyczynowo - skutkowe. 
Spotkanie z pedagogiem szkolnym, 
indywidualne rozmowy z wychowawcą 
 

Zapisy 
w dzienniku 
lekcyjnym, 
prace dzieci. 
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2.  Uczymy się 
rozwiązywać 
konflikty bez 
agresji i przemocy. 

Dostarczenie informacji dotyczących jak 
radzić sobie z przemocą i agresją. 
Uświadomienie, że zachowania agresywne 
są karalne. 
Propagowanie aktywnego sposobu 
spędzania wolnego czasu, jako formy 
eliminowania napięć emocjonalnych. 

Zajęcia pozalekcyjne np. sportowe, 
artystyczne. Godziny wychowawcze, 
apele wychowawcze, pogadanki w 
klasach młodszych. Zajęcia w ramach 
programów „Nie czyń drugiemu tego, 
czego ty nie chcesz sam”, „Agresja, 
można ją pokonać”. Zorganizowane 
zajęcia pozaszkolne. 
             

Plany pracy 
wychowawczej
prace uczniów. 

3.  Uczeń znajduje 
swoje miejsce 
w grupie i działa 
w niej. 

Rozbudzanie u dzieci przynależności do 
klasy, grupy rówieśniczej. Rozwijanie chęci i 
potrzeby działania w klasie i grupie 
rówieśniczej. Wdrażanie do współtworzenia 
i respektowania norm grupowych. 
 

Lekcje wychowawcze, konkursy 
wychowawcze, artystyczne, sportowe, 
imprezy i wycieczki klasowe, zajęcia 
świetlicowe Zorganizowane zajęcia 
pozaszkolne. 

Zapisy 
w dziennikach, 
wyniki 
konkursów, 
prace uczniów. 

4.  Uczeń zna normy 
dobrego 
zachowania 
i według nich 
postępuje. 

Kształtowanie postaw szacunku dla osób 
dorosłych i rówieśników. Okazywanie im tego 
w słowach i działaniu. Wdrażanie do 
codziennego używania zwrotów 
grzecznościowych. Kształtowanie 
przestrzegania zasad fair-play  i postawy 
akceptującej osobę mniej sprawną fizycznie 
 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele 
wychowawcze, 
Gry i zabawy integracyjne. 
 

Zapisy 
w dziennikach, 
scenariusze 
zajęć . 

5.  Uczeń umie 
zachować się 
w sytuacjach 
trudnych. 

Zapoznanie uczniów z normami i zasadami 
obowiązującymi w szkole. Poinformowanie o 
możliwościach uzyskania pomocy w szkole i 
poza nią w sytuacjach trudnych, pomoc 
wychowawcy w rozwiązywaniu problemów 
dotyczących każdego dziecka w klasie 
 

Lekcje wychowawcze, pogadanki. 
Analiza utworów literackich dla dzieci. 

Zapisy 
w dziennikach. 
Tablice 
informacyjne. 
Szkolna strona 
internetowa. 
 

6.  Uczeń potrafi 
nawiązywać 
pozytywne 
kontakty z 

Ukazanie prawidłowych relacji między 
rówieśnikami, najbliższymi członkami rodziny 
i osobami dorosłymi  

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele 
wychowawcze. 
 

Zapisy 
w dziennikach, 
scenariusze 
zajęć 
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rówieśnikami i 
osobami dorosłymi 

Uświadomienie zagrożeń ze strony 
dorosłych i innych dzieci.  
Wskazanie uczniom do kogo i w jaki sposób 
należy zwrócić się o pomoc. 
 

7.  Uczeń nie stosuje 
cyberprzemocy. 

Ukazanie negatywnych skutków stosowania 
cyberprzemocy. 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele 
wychowawcze. 
 

Zapisy 
w dziennikach. 

 
 
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i bezpiecznych nawyków. 

 

L.p. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji 
Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Uczeń przestrzega 
zasad higieny 
osobistej, higieny 
pracy 
i wypoczynku oraz 
prawidłowego 
odżywiania się.  
 

Poznanie zasad higieny osobistej i dbałości 
o zdrowie, higieny pracy, wypoczynku, 
zdrowego odżywiania się.  

Pogadanki, warsztaty w ramach zajęć 
lekcyjnych. 
 
Akcja : „Szklanka Mleka”  
 

Dokumentacja 
szkolna. 

2.  Uczeń przestrzega 
zasad 
prawidłowego 
poruszania się po 
drodze, podczas 
wyjść i wycieczek. 
 

Poznanie zasad bhp, regulaminów 
wewnątrzszkolnych, przepisów ruchu 
drogowego, zasad organizacji wypoczynku. 

  

Wychowanie komunikacyjne w ramach 
zajęć szkolnych, zapoznanie 
z regulaminami. 
 

Dokumentacja 
szkolna. 

3.  Uczeń przestrzega 
zasad 
bezpiecznego 
zachowania 
w szkole. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpiecznego zachowania się na terenie 
szkoły podczas zajęć i przerw. 

Pogadanki, apele i lekcje wychowawcze 
oraz praktyczne zastosowanie poznanych 
zasad w terenie. 

Dokumentacja 
szkolna, 
Superliga  
19-tki. 
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Przypominanie o właściwym zachowaniu w 
świetlicy, stołówce, na korytarzach i w 
toaletach. 

4.  Uczeń ma 
świadomość 
zagrożeń 
cywilizacyjnych. 

Zapoznanie z konsekwencjami używania 
alkoholu, papierosów i środków 
odurzających. 

Uświadomienie znaczenia zagrożeń 
cywilizacyjnych - Internet, gry komputerowe, 
telefony komórkowe, tablety itp. 

 

Pogadanka, godziny wychowawcze, 
zajęcia komputerowe, lekcje informatyki. 
 

Dokumentacja 
szkolna. Prace 
uczniów. 

5.  Uczeń potrafi 
prawidłowo 
zareagować 
w sytuacjach 
zagrożenia 
zdrowia i życia 
innych. 
 

Poznanie zasad i procedur postępowania w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 
Przypomnienie numerów alarmowych. 

Poznanie zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 

Wychowanie komunikacyjne w ramach 
zajęć szkolnych.  
Szkolenia z pierwszej pomocy  
przedlekarskiej dla uczniów. 

Dokumentacja 
szkolna. 

6.  Uczeń wie, jak 
należy postępować 
w sytuacjach 
zagrażających 
życiu, zdrowiu 
fizycznemu 
 i psychicznemu. 

Przestrzeganie zasad higieny zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 

Poznanie sposobów radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających zdrowiu 
fizycznemu i psychicznemu. 

Przypomnienie uczniom zasad ewakuacji. 

Zapoznanie z zasadami bhp. 

 

Przeprowadzenie ćwiczeń 
ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia. 

Lekcje wychowawcze, pogadanki 

Spotkania uczniów z funkcjonariuszami 
Policji, higienistka szkolną  

Raporty. 
Dokumentacja 
szkolna. 
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Rozwijanie potencjału intelektualnego i uzdolnień ucznia. 

 

L.p. 
Cele 

szczegółowe 
Zadania do realizacji Sposób realizacji 

Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Nauczyciel 
rozpoznaje 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
ucznia. 

Tworzenie kół zainteresowań. 

 

Prowadzenie zajęć 
rozwijających zainteresowania uczniów. 
Zachęcanie do aktywności 
pozaszkolnych. 

Dzienniki zajęć 
pozalekcyjny 
 

2.  Nauczyciel 
promuje dziecko 
uzdolnione. 

Rozwijanie rozpoznanych uzdolnień ucznia. 

Zachęcanie do udziału w konkursach. 

Przygotowanie do udziału w konkursach 
i zawodach różnego szczebla. 
Organizacja konkursów. 

 

Wyniki 
konkursów 
i zawodów. 
Wystawy prac 
uczniów.  
 

3.  Rozwijanie 
kompetencji 
czytelniczych 
oraz 
upowszechnianie 
czytelnictwa 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
uczniów. 

Udział w Narodowym Programie Rozwoju 
Czytelnictwa, uczestnictwo dzieci w 
zajęciach propagujących czytelnictwo. 

Statystyki 
czytelnictwa. 
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wśród dzieci. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Rozwijanie umiejętności planowania i przewidywania swoich działań. 

 
 

L.p. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposób realizacji 
Monitoring 
i ewaluacja 

1.  Uczeń zna zasady 
efektywnego 
uczenia się 
i stosuje je 
w praktyce. 

Zapoznanie z zasadami efektywnego 
uczenia się. 

Pogadanka, zajęcia lekcyjne. 
Zajęcia z pedagogiem szkolnym 
 

Dokumentacja 
szkolna. 

2.  Uczeń potrafi 
kontrolować 
i przewidywać 
efekty swojej 
pracy. 

Zapoznanie z WSO, regulaminem konkursu 
wychowawczego „Superliga 19–tki” oraz 
wybranymi fragmentami Statutu Szkoły. 
 

Przedstawienie jasnych kryteriów 
oceniania. 

Dokumentacja 
szkolna. 
Prace uczniów. 

3.  Uczeń potrafi 
zaplanować swój 
wypoczynek. 

Zapoznanie z różnymi formami spędzania 
wolnego czasu. 

Ukazanie konsekwencji wynikających ze 
złych wyborów. 

Prezentowanie różnych instytucji, klubów 
zajmujących się organizacją wolnego czasu. 

Wyjścia klasowe do instytucji 
kulturalnych, wycieczki. 

Pogadanki i prezentacje uczniów. 

Prace plastyczne, literackie związane 
z promocją aktywnego wypoczynku. 

Dokumentacja 
szkolna. 
Wystawy prac. 
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4.  Uczeń jako nasz 
absolwent potrafi 
zastosować 
zdobytą wiedzę                
w kolejnych 
etapach 
kształcenia 

Ma poczucie własnej godności  
i wartości. Zdobytą wiedzę i umiejętności 
potrafi zastosować  
w praktyce. Jest asertywny, tolerancyjny, 
otwarty na innych, szczery i wrażliwy. 
Cechuje się kulturą 
 i odpowiedzialnością. 
Jest dobrze przygotowany do następnych 
etapów szkolnictwa 
 

Wdrażanie do samodzielnego 
podejmowania decyzji, angażowanie do 
czynnego uczestnictwa  w życiu szkoły. 

 

Zapraszanie 
absolwentów 
na spotkania, 
Festyn i 
i inne imprezy 
okolicznościoe 

Tematyka lekcji w klasie IV b 

 

1 Bezpieczna droga do i ze szkoły. Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki oraz zasady korzystania z szafek szkolnych 

2 Wybory do samorządu klasowego. 

3 Jakie mamy prawa i obowiązki? Zapoznanie ze „Statutem Szkoły”. 

4 Przypomnienie praw i obowiązków ucznia. Regulamin konkursów wewnątrzszkolnych. 

5 Integracja zespołu klasowego – gry i zabawy. 

6 Zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania 

7 Kto może mi pomóc, gdy źle czuję się w szkole? 

8 Moje sukcesy – podniesienie własnej wartości. 

9 Czy nasza klasa jest zgrana ? 

10 Czy jestem asertywny ? 

11 Co skłania ludzi do pokonywania przeszkód ? 

12 Jestem Polakiem. 
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13 Kiedy ludzie nie chorują ? Zdrowi ludzie – chcę się od nich uczyć. 

14 Andrzejkowe wróżby jak organizować zabawy? 

15 Mikołajki w naszej klasie. 

16 Klasowy kącik porad. Problemy z jakimi borykają się uczniowie naszej klasy. 

17 Niedobór i nadmiar pokarmu – konsekwencje. 

18 Sto pytań do... 

19 Bezpiecznie spędzamy ferie. 

20 Jak kulturalnie zachować się przy stole ? 

21 Prawidłowa postawa ciała. 

22 Walentynki – święto miłości. 

23 Wiosenne porządki 

24 Słynne polskie kobiety. Klasowy Dzień Kobiet 

25 Czas na zdrową żywność. 

26 Co to jest nałóg? 

27 Wielkanocne obyczaje w Polsce. 

28 Kultura nie tylko od święta 

29 Jak możesz odmówić wypalenia papierosa, wypicia alkoholu, wzięcia nieznanej ci substancji ? 

30 Poznajemy bohaterów Konstytucji 3 Maja 

31 Czy powinienem bezkrytycznie czytać prasę młodzieżową ? 

32 Przestrzeganie zasad higieny w domu. 

33 Chwila refleksji na temat matki, 

34 Dzieci w innych częściach świata. 

35 Będę turystą. 

36 Przestrzeganie zasad higieny w szkole. 
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37 Kolejny rok nauki za nami. 

38 Bezpiecznie spędzamy wakacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


