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CELE DZIAŁANIA TERMIN 

INTEGROWANIE  

ZESPOŁU KLASOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

Włączenie się w realizację kalendarza imprez szkolnych 

Stwarzanie okazji do współpracy w grupie; 

Ukazywanie wartości kontaktów rodzinnych i przyjacielskich; 

Rozmowa:zasady kulturalnego obcowania z drugim człowiekiem np. 

„Kultura języka, stroju i zachowania”, „Jak porozumiewać się z innymi”; 

Rozmowa na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji i pracy 

z tekstem, „Poznajemy się”, „Wybieramy samorząd klasowy”, „Zasady 

współpracy w naszej klasie; 

Poznawanie norm zachowania poprzez teksty literackie i komentowanie 

własnych doświadczeń; 

Budzenie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, koleżeńskiej, 

społeczności lokalnej; 

Rozwiązywanie konfliktów bez agresji; 

Ulotki edukacyjne, gazetki, plakaty, oglądanie filmów na temat właściwych 

relacji w grupie; 

Poznanie praw i obowiązków ucznia; 

Troska o ład, porządek, estetykę klasy; 

Poszanowanie sprzętów i pomocy; 

Troska o wspólną własność; 

Poszanowanie własności osobistej; 

Pomoc słabszenu koledze w klasie; 

Udział w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK 

 

cały rok szkolny 

Wycieczki krajoznawcze  cały rok szkolny 

Wyjazd do kina 

 Poznawanie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach 

komunikacji oraz miejscach publicznych (szkoła, sklep, poczta); 

zależnie od potrzeb 

Uzgadnianie z klasą i realizacja form pomocy koleżeńskiej zależnie od potrzeb 

KSZTAŁTOWANIE   

POSTAW  

PATRIOTYCZNYCH 

i OBYWATELSKICH 

Uczestniczenie w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, rocznicy 

Konstytucji 3 Maja 

listopad 

maj  

Kształtowanie odpowiednich postaw uczniów wobec symboli narodowych 

państwowych i szkolnych 
cały rok szkolny 

Uwrażliwianie na piękno naszego regionu wycieczki szkolne 

Kontynuowanie tradycji związanych z obrzędami ludowymi.  
grudzień 

kwiecień  

Złożenie kwiatów na grobach i zapalenie zniczy - uczczenie pamięci zmarłych listopad 

Przekazywanie uczniom  wartości jak tolerancja i szacunek wobec wszystkich 

ludzi 
okazjonalnie 

Rozwiązywanie problemów o charakterze etycznym i społecznym związanych 

z lekturą, wydarzeniami klasowymi i szkolnymi 

zgodnie z planem 

dydaktycznym klasy 

i kalendarzem imprez 

szkolnych 

Wzbudzanie szacunku dla wybitnych Polaków. 

Patron naszej szkoły-Karol Miarka 

 

Cały rok szkolny 

ROZWIJANIE                                             

      SAMORZĄDNOŚCI 

UCZNIÓW 

Demokratyczny wybór samorządu klasowego wrzesień 

Udział w organizowaniu klasowych imprez  

Organizacja dyżurów klasowych cały rok szkolny 

Troska uczniów o porządek oraz wystrój klasy i szkoły cały rok szkolny 

PRZECIWDZIAŁANIE 

AGRESJI 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów z innymi 

dziećmi oraz z dorosłymi 
okazjonalnie 



Rozwiązywanie problemów o charakterze emocjonalnym poprzez odgrywanie, 

przeżywanie i analizowanie emocji 
okazjonalnie 

Kształtowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych okazjonalnie 

 

 

 

 

 

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

Ustalenie regulaminu zachowania klasy i jego przestrzeganie wrzesień 

Samoocena własnego zachowania 

Integracja zespołu klasowego-gry, zabawy w sali zabaw, na boisku 

szkolnym; 

Zajęcia integracyjne - klasowe i szkolne; 

Programy artystyczne organizowane w naszej szkole z okazji różnych 

świąt, uroczystości 

Wycieczki, 

Pogadanka na temat niepełnosprawności; 

Akceptacja indywidualności innych; 

Dbanie o zdrowie własne i innych; 

Wpływ naszego zachowania na uczucia innych; 

Okazywanie i nazywanie różnych uczuć u siebie i innych; 

Kontrolowanie swoich reakcji; 

Prezentacja zainteresowań uczniów (np.wystawki); 

Gazetki ścienne i plakaty dotyczące szkolnych i pozaszkolnych form 

spędzania czasu wolnego; 

Prowadzenie kół zainteresowań: spotkania czytelnicze                w 

bibliotece szkolnej; 

Organizacja konkursów klasowych i szkolnych; 

Rozmowy na temat kulturalnego zachowania się w kazdym miejscu. 

cały rok szkolny 

Monitorowanie zmiany obuwia i spóźnień do szkoły codziennie 

Kultura spożywania posiłków codziennie 

Ocena zachowania bohaterów literackich i filmowych  
zgodnie z planem 

dydaktycznym klasy 

KSZTAŁTOWANIE 

WŁAŚCIWEGO 

STOSUNKU    DO PRAWA 

I MIENIA SZKOLNEGO 

Poznanie regulaminów szkolnych oraz praw i obowiązków ucznia wrzesień 

Przestrzeganie zasad norm i reguł panujących w szkole cały rok szkolny 

Wdrażanie do właściwego zachowania się w różnych miejscach w szkole 

(szkolna stołówka, biblioteka itd.) 
cały rok szkolny 

Bezpieczeń stwo- 

profilaktyka zachowań 

ryzykownych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOWANIE 

ZDROWEGO      

I BEZPIECZNEGO STYLU 

ŻYCIA 

 

 

 

 

 

Nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych 

(obserwacja ruchu drogowego,nauka przechodzenia przez jezdnię, 

poznawanie podstawowych znaków drogowych ) 

Poznanie znaczenia znaków ewakuacyjnych; 

Rozmowa o bezpiecznym zachowaniu się w czasie zajęć, przerw, na boisku 

szkolnym, w świetlicy, stołówce, toalecie, bibliotece; 

Rozmowa o zagrożeniach w ruchu drogowym, inspirowana utworami 

literackimi oraz doświadczeniami dzieci; 

Obserwowanie ruchu na ulicach i drogach; 

Poznanie rodzajów służb ratowniczych; 

Poznanie numerów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowiai 

ogólnego numeru alarmowego; 

Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia i wezwania 

pomocy; 

Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej 

pomocy; 

Rozmowy, ulotki edukacyjne, gazetki, plakaty, oglądanie filmów na temat 

kulturalnego i bezpiecznego zachowaniaw domu i w miejscach publicznych na 

podstawie własnych doświadczeń,obserwacji i pracy z tekstem, wystawki prac 

,podział obowiązków, dyżurni klasowi 

   cały rok szkolny 

Rozmowy na temat właściwego i bezpiecznego zachowania podczas przerw 

międzylekcyjnych. 
cały rok szkolny 



Higiena pracy i odpoczynku(odpowiednie warunki do odrabiania lekcji 

,prawidłowy plan dnia ,rozwijanie własnych zainteresowań) 

Higiena aparatu  ruchu, zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała podczas 

lekcji, zajęć ruchowych 

cały rok szkolny 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw cały rok szkolny 

Ukazanie znaczenia zabaw ruchowych do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu 

wrzesień 

styczeń  

Właściwa organizacja ćwiczeń śródlekcyjnych codziennie 

Organizowanie zajęć poświęconych profilaktyce zdrowotnej Pogadanki na 

tematy zdrowia i zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; 

Fluoryzacja zębów; 

Rozwijanie sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego; 

Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia; 

Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji 

zdrowia; 

Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu 

wśród najmłodszych poprzez pogadanki; 

Pogadanka na temat niepełnosprawności, higieny na co dzień ,właściwego 

odżywiania; 

Wycieczki piesze; 

Respektowanie przepisów BHP na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

cały rok szkolny 

ROZWIJANIE WIĘZI 

Z RODZINĄ 

Przyswajanie umiejętności posługiwania się własnym nazwiskiem 

i znajomości dokładnego adresu zamieszkania 
grudzień 

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców, dziadków, 

przyjacielskich, serdecznych stosunków z rodzeństwem i opiekuńczego 

zachowania się wobec młodszych 

Cały rok szkolny 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie 

i wykonywanie prac domowych 
codziennie 

WSPÓŁPRACA 

Z RODZICAMI 

Systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami  
zgodnie z planem 

pracy szkoły 

  

Indywidualne kontakty z rodzicami, wzajemna wymiana informacji o dziecku zależnie od potrzeb 

Zaproszenie rodziców na uroczystości szkolne 
zgodnie 

z kalendarzem imprez 

Przeprowadzanie pedagogizacji /rozmów z rodzicami- 

różna tematyka w zależności od potrzeb 

Zebrania      z 

rodzicami 

Włączanie rodziców w organizację uroczystości i imprez szkolnych 
zgodnie 

z kalendarzem imprez 

 

 

                                                                                                                                        D.Różalska-Mucha 

Barbara Cielanga 


