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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I – III 

Sfery rozwoju dziecka 
wynikające z planu 

wychowawczego szkoły 
Cele szczegółowe Zadania 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 
Uczeń dba o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz promocji 
zdrowia. 

 
 
 
Uczeń nabywa właściwych 
nawyków higienicznych 
i zdrowotnych. 
 
 
Uczeń szanuje przyrodę i dba 
o swoje środowisko. 
 

Uczeń klasy I – poznaje zasady funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności 
szkolnej w okresie adaptacyjnym (wrzesień). 
Zapoznawanie ze szkolnymi Regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią. 
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego – świadomość monitoringu 
wejść i terenu wokół szkoły. 
Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły. 
Uwrażliwianie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku. 
Realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego. 
Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się w różnych trudnych sytuacjach. 
Uczenie pozytywnego nastawienia wobec osób niepełnosprawnych. 
Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów. 

Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie. 
Zachęcanie do czynnego wypoczynku. 
Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych i zachęcanie do ich przestrzegania. 
Zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia. 
Propagowanie udziału w programach:  „Pij mleko”,  „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje 
moc”, „Ratujmy i uczmy się ratować”. 

Wdrażanie do przestrzegania zasad  higieny osobistej. 
Wyrabianie nawyku zachowania prawidłowej postawy ciała. 
Korekcja wad i dysfunkcji rozwojowych dzieci. 
Wyrabianie wrażliwości estetycznej poprzez odpowiednie wzorce. 

Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. 
Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska. 
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i losu istot żywych. 
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ROZWÓJ 
INTELEKTUALNY 

 
Uczeń umie planować 
i organizować swoją pracę. 
 
 
Uczeń potrafi skutecznie się uczyć 
i zdobywać potrzebne informacje. 
 
 
 
Uczeń pogłębia swoje zdolności 
i rozwija swoje zainteresowania. 
 
 
 
Uczeń potrafi świadomie 
i odpowiedzialnie korzystać ze 
środków masowej komunikacji. 
 

 
Wskazywanie sposobów potrzeb planowania nauki i czasu wolnego. 
Organizowanie zajęć integracyjnych. 
Mobilizowanie do sumiennej i systematycznej pracy. 
 
Wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Opieka nad uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
Kształtowanie zamiłowań czytelniczych. 
 
 
Stwarzanie warunków  do rozwoju dziecka zdolnego – ukierunkowanie i rozbudzanie 
zainteresowań. 
Zachęcanie do udziału w różnych zajęciach organizowanych w szkole. 
Eksponowanie sukcesów i osiągnięć ucznia. 
 
Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych. 
Kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu, 
gier komputerowych, filmów i programów telewizyjnych.  
Włączenie się w organizację „Dnia bezpiecznego Internetu” 
 

ROZWÓJ UCZUCIOWO - 
EMOCJONALNY 

 
Uczeń wie, gdzie szukać pomocy 
w razie potrzeby. 
 
 
 
 
Uczeń zna wartość przyjaźni, 
miłości i koleżeństwa 
 
 

 
Uczenie rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i  właściwych zachowań podczas 
zagrożenia. 
Zaznajomienie z podstawowymi numerami alarmowymi  i  z właściwym powiadamianiem 
odpowiednich osób lub służb w razie zagrożenia. 
Zaznajomienie z osobami i instytucjami pomagającymi dzieciom. 
 
Uczenie koleżeństwa i przyjaźni, szacunku do drugiego człowieka. 
Kształtowanie postaw tolerancji. 
Organizowanie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi. 
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ROZWÓJ DUCHOWO – 
MORALNY 

 

 
Uczeń jest odpowiedzialny 
za siebie i potrafi dokonać 
samooceny własnego 
postępowania. 
 
 
 
 
Rozumie sens praw 
i obowiązków, zasad i reguł, 
zakazów i nakazów 
obowiązujących w życiu szkoły 
i społeczeństwa. 
 

Pomoc w poznawaniu siebie – dostrzeganie własnej indywidualności. 
Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła. 
Nauka właściwych postaw wobec agresji. 
Diagnozowanie wśród uczniów przestrzegania przez nich norm społecznych, właściwych 
relacji rówieśniczych i postaw (obserwacja nauczyciela i wychowawcy, wywiad, ankiety). 
Analizowanie badań z uczniami oraz z rodzicami podczas spotkań i wspólne ustalanie 
działań mających na celu respektowanie norm społecznych i właściwych zachowań 
w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi. 
 
 
Dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.  
Ustalenie zasad obowiązujących w zespole klasowym - tworzenie kontraktu klasowego. 
Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły. 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 
Uczeń potrafi współpracować 
w grupie. 
 
 
 
 
 
Uczeń aktywnie uczestniczy 
w życiu rodziny. 
 
 
 
Uczeń tworzy i kultywuje tradycje 
szkoły i regionu. 

 
Uświadamianie istoty bycia członkiem społeczności szkolnej. 
Nabywanie poprawnych form komunikowania się i współpracy z rówieśnikami oraz 
z dorosłymi. 
Nabywanie umiejętności słuchania innych. 
Stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych. 

 
 
Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej. 
Wzmacnianie kultywowania tradycji i zwyczajów rodzinnych. 
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. 
 
Zapoznanie z tradycjami szkoły i regionu, z symbolami narodowymi. 
Uczenie szacunku do symboli narodowych. 
Kształtowanie właściwych postaw podczas uroczystości patriotycznych. 
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV– VI 

Sfery rozwoju dziecka 
wynikające z planu 

wychowawczego szkoły 
Cele szczegółowe Zadania 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 
Uczeń dba o swoje zdrowie 
i bezpieczeństwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń rozpoznaje zagrożenia 
współczesnego świata 
i umiejętnie na nie reaguje. 
 
Uczeń potrafi umiejętnie 
planować i racjonalnie 
gospodarować własnym czasem. 
 
 
Uczeń aktywnie uczestniczy 
w działaniach na rzecz promocji 
zdrowia. 
 
 
 

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego – celowość i zasady 
wykorzystania monitoringu wizyjnego. 
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i opieki medycznej. 
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym (w szkole, 
w domu, w drodze do i ze szkoły, na wycieczce) 
Uczenie rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń. 
Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się w różnych trudnych sytuacjach. 
Wyrabianie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, w tym osób 
niepełnosprawnych. Ukazywanie konsekwencji złych i niebezpiecznych zachowań. 
Uczenie znaków i podstawowych przepisów drogowych obowiązujących pieszych oraz 
rowerzystów. 
Uwrażliwianie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego. 

Prowadzenie działań profilaktycznych uświadamiających zagrożenia współczesnego świata 
(nałogi, choroby cywilizacji, narkotyki, dopalacze).  

Wskazywanie sposobów racjonalnego planowania i organizowania własnego dnia pracy 
i czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z odpoczynku. 

Promowanie aktywności fizycznej jako sposobu na życie. 
Propagowanie zdrowego stylu odżywiania się (zdrowa żywność). 
Udział w programach:  „Pij mleko”, „Owoce w szkole”, „Ratujmy i uczmy się ratować” 
Rozwijanie predyspozycji sportowych poprzez wspieranie uczestnictwa w zajęciach 
sportowych oraz zawodach. 
Włączanie i angażowanie uczniów w różne formy aktywności ruchowej, współpraca 
między szkołą a klubem sportowym GOL, stowarzyszeniem BIG BUD POLSKA – wschodnie 
sztuki walki.  
Kontynuowanie rywalizacji sportowej o puchar Orła Białego ze szkołami spod znaku Orła. 
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Uczeń nabywa właściwych 
nawyków higienicznych 
i zdrowotnych. 
 
 
 
 
 
Uczeń szanuje przyrodę i dba 
o swoje środowisko. 
 

 
Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych. 
Wdrażanie do przestrzegania zasad  higieny osobistej, higieny okresu dojrzewania. 
Dbanie o odpowiedni wygląd na co dzień i podczas uroczystości szkolnych. 
Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej. 
Popularyzowanie wiedzy na temat higieny pracy umysłowej. 
Włączenie uczniów do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku 
w szkole. 

Propagowanie zdrowego stylu życia (ekologiczne nawyki). 
Uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji 
środowiska naturalnego. 
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska we współudziale z Kołem 
Ekologicznym. 

ROZWÓJ 
INTELEKTUALNY 

 
Uczeń umie planować 
i organizować swoją pracę. 
 
 
Uczeń potrafi skutecznie się uczyć 
i zdobywać potrzebne informacje. 
 
Uczeń pogłębia swoje zdolności 
oraz rozwija swoje 
zainteresowania. 
 
 
 

Uczeń świadomie wpływa na 
sposób organizacji i przebieg 
nauczania 
 

Wskazywanie sposobów racjonalnego planowania i organizowania pracy oraz 
przewidywania jej efektów. 
Organizowanie zajęć  mających na celu pokonywanie trudności w nauce. 
Mobilizowanie do sumiennej i systematycznej pracy. 

Zapoznawanie z technikami ułatwiającymi skuteczne uczenie się (techniki pracy 
umysłowej). 

Wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Opieka nad uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy. 
Stwarzanie warunków  do rozwoju dziecka zdolnego. 
Zachęcanie do udziału w różnych zajęciach i konkursach organizowanych w szkole i poza 
szkołą. Eksponowanie sukcesów i osiągnięć ucznia. 

Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów. 
Organizowanie dodatkowych zajęć z uczniami zgodnie z oczekiwaniami. 
Planowanie pracy wychowawczej z uwzględnieniem oczekiwań uczniów. 
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Uczeń poprawnie posługuje się 
językiem ojczystym. 
 
 
Uczeń potrafi świadomie 
i odpowiedzialnie korzystać ze 
środków masowej komunikacji. 
 

Dbanie o czystość mowy ojczystej. 
Poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi. 
Konsekwentne zwracanie uwagi na kulturę dyskusji i kulturę języka. 

Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych. 
Kształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów .  
Wskazywanie właściwego wyboru i uczenie krytycznego odbioru treści lansowanych przez 
środki masowego przekazu. 
Ukazywanie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środków 
masowego przekazu, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych. 
Włączenie się w organizację „Dnia Bezpiecznego Internetu” 

ROZWÓJ UCZUCIOWO - 
EMOCJONALNY 

 
Uczeń potrafi rozróżniać uczucia 
i emocje oraz radzić sobie z nimi. 
 
 
 
 
Uczeń wie, gdzie szukać pomocy 
w rozwiązywaniu sytuacji  
problemowych i życiowych. 

 
 
Uczeń radzi sobie ze stresem. 

Uczeń uczy się postaw i zachowań 
asertywnych. 
 
Uczeń zna wartość przyjaźni, 
miłości i koleżeństwa 

Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie. 
Pomoc  w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie z nimi. 
Kształtowanie umiejętności opanowania emocji negatywnych (agresja słowna i fizyczna). 
Uczenie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach konfliktowych. 
Ustalenie zasad postępowania wobec zachowań prowokacyjnych. 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających poznanie  właściwych zachowań w sytuacjach 
trudnych oraz w sytuacjach zagrożenia. 
Wdrażanie nawyku szybkiego reagowania w niecodziennych sytuacjach. 
Utrwalanie właściwych zachowań w razie zagrożenia (telefony alarmowe). 
Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów m.in. związanych  
z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie. 

Kształcenie sprawności rozpoznawania źródeł stresu, umiejętności radzenia sobie 
ze stresem. Umacnianie wiary we własne siły. 

Stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych. 
Promowanie wzorów i autorytetów osobowych. 

Budowanie i wzmacnianie więzi między rówieśnikami  - realizacja idei integracji. 
Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, emocjonalnej (empatia).  
Kształtowanie umiejętności bycia dobrym przyjacielem i zdobywania przyjaciół. 
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ROZWÓJ DUCHOWO – 
MORALNY 

 

Uczeń umie odróżnić dobro od 
zła. 

 
Uczeń jest odpowiedzialny 
za siebie i potrafi dokonać 
samooceny własnego 
postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń doskonali własną 
osobowość. 
 
 
 
Uczeń potrafi rozpoznać 
zaistniałą sytuację, odpowiednio 
się zachować. 
 

Rozumie sens praw 
i obowiązków, zasad i reguł, 
zakazów i nakazów 
obowiązujących w życiu szkoły 
i społeczeństwa. 

Kształtowanie umiejętności rozróżnienia dobra od zła w codziennych sytuacjach. 

Dbanie o wykształcenie nawyku poszanowania wspólnego dobra. 

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym 
wykorzystaniu. 
Kształtowanie umiejętności oceny własnych i cudzych zachowań oraz wykazywania się 
odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnianych błędów. 
Promowanie zachowań właściwych. 
Diagnozowanie wśród uczniów przestrzegania przez nich norm społecznych, właściwych 
relacji rówieśniczych i postaw (obserwacja nauczyciela i wychowawcy, wywiad, ankiety). 
Analizowanie badań z uczniami oraz z rodzicami podczas spotkań i wspólne ustalanie 
działań mających na celu respektowanie norm społecznych i właściwych zachowań 
w relacjach rówieśniczych i z dorosłymi. 

 
Wdrażanie do systematycznej pracy nad sobą. 
Wdrażanie zasad dobrego wychowania. 
Nabywanie postaw i zachowań kulturalnych poprzez kontakt ze sztuką. 

 

Stwarzanie sytuacji umożliwiających poznanie trudnych sytuacji życiowych. 
Kształtowanie umiejętności prawidłowego i świadomego podejmowania decyzji. 
Wzmacnianie zachowań ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. 
Promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród uczniów.  

 
Ukazywanie sensu prawa i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących 
w życiu szkoły i społeczeństwa.  
Tworzenie kontraktu klasowego. 
Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły (Statut, ZWO) 
Zapoznanie z prawami dziecka i człowieka. 
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ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Uczeń potrafi współpracować 
w grupie. 
 
 
 
 
Uczeń jest tolerancyjny, potrafi 
słuchać innych, stara się rozumieć 
ich poglądy. 
 
 
 
 
Uczeń ma poczucie 
odpowiedzialności za siebie 
i innych, identyfikuje się ze szkołą 
i jest aktywnym członkiem klasy 
i społeczności szkolnej. 
 
 
 
Uczeń zna rolę rodziny w życiu 
człowieka. 
 
 
 
Uczeń aktywnie uczestniczy 
w życiu rodziny. 
 
 
 

Wdrażanie do zasad życia zbiorowego i szacunku do pracy.  
Pomoc w integracji zespołu klasowego i szkolnego - zwracanie uwagi na znaczenie pełnego 
zaangażowania się w tworzenie zespołu klasowego. 
Nabywanie umiejętności komunikowania się i współpracy z rówieśnikami. 

Uczenie zdrowej rywalizacji.  
Budzenie wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych.  
Wpajanie szacunku dla dzieci chorych.  
Ukazywanie zachowań tolerancyjnych i nietolerancyjnych wśród dzieci i dorosłych. 
Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 
Wdrażanie do wyrażania własnych opinii. 

Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle 
chorych, odmiennych kulturowo (edukacja włączająca). 
Podejmowanie prób określania własnych wartości i celów życiowych. 

Wpajanie uczniom szacunku dla siebie samego i innych ludzi. 
Rozwijanie własnej inicjatywy; rozumienie potrzeb innych ludzi i niesienie im 
bezinteresownej pomocy poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych. 

Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecko – rodzina. 
Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa (rola matki i ojca, dziadków). 
Poznanie praw i obowiązków dziecka w rodzinie, praw i obowiązków rodziców. 

Uczenie wzajemnych kontaktów charakteryzujących się szczerością i otwartością. 
Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 
Kształtowanie pojęcia tradycji i obrzędów oraz ich znaczenia w życiu rodzinnym 
i społecznym. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. 
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Uczeń tworzy i kultywuje tradycje 
szkoły i regionu. 
 
 
 
Uczeń aktywnie uczestniczy 
w życiu środowiska. 
 
 
 
 
 
Świadomie wybiera swoich 
przedstawicieli do Samorządu 
Uczniowskiego, uczy się 
samorządności 

 

Wpajanie szacunku dla tradycji, historii oraz symboli i świąt narodowych. 
Zachęcanie do współtworzenia ceremoniału uroczystości szkolnych. 
Stworzenie dogodnych warunków do pracy w samorządzie uczniowskim. 

 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu uroczystości organizowanych 
na terenie szkoły i miasta oraz udział w imprezach kulturalnych i rozgrywkach sportowych. 
Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej Polski jako integralnej części Europy. 
Kształtowanie szacunku dla symboli religijnych oraz postawy tolerancji wobec innych 
narodów, religii, kultury. 

 
Nauka samorządności, uczestnictwo w tworzeniu dokumentów szkolnych lub 
opiniowaniu. 
Wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej poprzez organizację demokratycznych 
wyborów oraz wypracowanie mechanizmów współdecydowania uczniów w sprawach 
szkoły. 
 

 


