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OBSZAR:  KULTURA- WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ  

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń potrafi 
zachować się 
kulturalnie w 
różnych 
sytuacjach 
społecznych. 

Zwracanie uwagi na zachowanie dobrych manier 
podczas spożywania posiłku w stołówce szkolnej 

 

 

Uroczystości klasowe np. urodziny dzieci, wigilia 
klasowa, 

 

Zajęcia tematyczne w klasie. 

 

Przeprowadzanie w świetlicy rozmów i pogadanek  
dotyczących kultury słowa 

 

Zwracanie uwagi na kulturę słowa podczas zajęć 

 

Rozmowy indywidualne z uczniami nt. zachowania 

 
Wyjścia do kina, wyjazdy do kina, teatru, opery 

n-le dyżurujący 
w stołówce 

szkolnej 

 

wychowawcy 

 

 

n-le pracujący 

 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

Cały rok 

 

 

Podczas 
imprez 
klasowych; 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

W ciągu roku 
szkolnego 



 

Uczeń ma 
właściwy stosunek 
do kolegów, osób 
dorosłych, 
wyznawców innej 
wiary, osób 
niepełnosprawnyc
h. 

Opracowanie i podpisanie kontraktów klasowych 

Prowadzenie rozmów i pogadanek dotyczących 
bieżących problemów 
Szybkie reagowanie na sytuacje konfliktowe 
 
Rozmowy z wychowawcą 
Spotkania pedagoga z uczniami 
Indywidualne rozmowy z pedagogiem   
 
Świetlicowe zajęcia dotyczące praw dziecka 
 
 
Zajęcia lekcyjne 
 
Świetlicowe zajęcia świąteczne 

 
 

Udział w I Komunii Świętej 

 

 

 

Świetlicowe zajęcia z okazji Dnia Dziadków 

 

Współpraca z DPS Garbary i DPS Jałówka: 

„Dzień Babci i Dziadka”- spotkanie w DPS Garbary i 
DPS Jałówka, 

Występy Grupy Teatralnej  z DPS Garbary w 
Michałowie 

W trakcie obchodów świąt religijnych 

 

wychowawcy 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

n-le pracujący w 
świetlicy 

nauczyciele, 
wychowawcy 

n-le pracujący w 
świetlicy 

Joanna 
Romańczuk, 

Dorota Golak, 
Helena Łuksza, 
Anna Oziabło 

n-le pracujący w 
świetlicy 

 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

dyrekcja 

Helena Łuksza 

Dorota Golak 

 

Wrzesień  

Cały rok 

 

 

 

 

 

VI 

 

Cały rok 

 

XII, I, III 

 

 

V 

 

I 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

I-II 

 



 

 
Uczeń szanuje 
mienie szkoły, 
cudze dobra 
materialne i 
osobiste. 

Dbanie o ład i porządek w trakcie zajęć 
Egzekwowanie sumiennego wypełniania obowiązków 
dyżurnego 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

Cały rok 
szkolny 



 

OBSZAR: RELACJE- KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH 
 
 

CEL GŁÓWNY  FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń zna zasady 
obowiązujące w 
relacjach 
międzyludzkich i 
znaczenie 
prawidłowej 
komunikacji w 
życiu. 

Zajęcia lekcyjne 

Podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą,  
pedagogiem 
 
Zajęcia grupowe z socjoterapii 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

A.Owsiejczuk 

Cały rok 
szkolny 

Uczeń zna bariery 
komunikacji 
interpersonalnej. 
Rozumie znaczenie 
komunikacji 
niewerbalnej. Umie 
uszanować zdanie 
innych oraz  bronić 
własnego zdania. 

 

Zajęcia lekcyjne 

Podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą, 
pedagogiem 

Ćwiczenie asertywności podczas zajęć lekcyjnych 

 

Rozmowy indywidualne z wychowawcą i pedagogiem 

 

Zajęcia z socjoterapii 

Wychowawcy 

Pedagog 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

A.Owsiejczuk 

Cały rok 
szkolny 

 

 

 



 

CEL GŁÓWNY  FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń potrafi 
radzić sobie w 
sytuacjach 
trudnych i 
konfliktowych, 
przeciwdziała 
przemocy  
i agresji, jest 
asertywny. 

Zajęcia grupowe z socjoterapii 
 
 
Zajęcia lekcyjne 
Zajęcia z pedagogiem  
 
 
Spotkania z pedagogiem w klasach 
Rozmowy indywidualne z wychowawcą i pedagogiem 

 

 

Rozmowy i pogadanki w świetlicy 
Zajęcia lekcyjne 
 
 
Spotkania ze specjalistami 
 

A.Owsiejczuk 

 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

n-le pracujący w 
świetlicy 

 
 
Dyrekcja 

 

Cały rok 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

 

 

 

Uczeń jest 
świadomy roli 
rodziny w życiu 
każdego człowieka, 
rozumie 
zachowania swoje i 
innych członków 
rodziny. 

Zajęcia lekcyjne 
wychowawcy Cały rok 

   

 

 



 

OBSZAR:  BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNY ROZWÓJ 
 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń świadomie 

dąży do podniesienia 

swoich wyników w 

nauce. 

Zajęcia lekcyjne 
 
Szkolny Konkurs Recytatorski „Cztery pory roku’ 
Szkolny Konkurs Matematyczny kl. III 

 

Ogólnopolskie konkursy: 

- Stypendiada Wczesnoszkolna 

- Olimpusek 

- Kangurek 

 

Konkursy szkolne 

Koła zainteresowań 

 

Organizowanie świetlicowych konkursów 

Zajęcia w terenie 

 
Prowadzenie zajęć w ramach ppp 
 
 
Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego 

 

Nagradzanie wychowanków świetlicy biorących udział 
w konkursach, informowanie o sukcesach w zakładce 
świetlica 

Zbiórka plastikowych nakrętek na wózek dla 

wychowawcy 

Helena Łuksza  
 Dorota Golak 

 
 
 
 

Helena Łuksza  

 Dorota Golak 

 

 

Nauczyciele, 
wychowawcy 

 

n-le świetlicy 

Wychowawcy 

 

Nauczyciele, 
specjaliści 

Wychowawcy, 
pedagog 
dyrekcja 

A.Owsiejczuk 

 

Helena Łuksza 

W ciągu roku 
szkolnego 

X 
II-III 

XI-XII 

I-II 

III 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

Cały rok 

Cały rok 

W ciągu roku 
szkolnego 

Cały rok szkolny 

Cały rok szkolny 

Cały rok 

W ciągu roku 
szkolnego 

Cały rok 
 

W ciągu roku 

szkolnego 



 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

niepełnosprawnego dziecka 

 

Olimpijka 

Dorota Golak 

Nauczyciele w-f 

Uczeń potrafi 

kontrolować i oceniać 

swoją pracę. Rozumie 

potrzebę wyznaczania 

sobie celów i dąży do 

ich osiągania. 

Podczas zajęć lekcyjnych Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Uczeń bierze aktywny 

udział w życiu grupy, 

klasy i szkoły 

Imprezy szkolne: mikołajki klasowe, zabawa 

choinkowa, dzień dziecka, Piknik Rodzinny 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

W ciągu roku 

szkolnego 

Uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji  
materialnej może 
liczyć na  
pomoc w szkole. 

Rozmowy i pogadanki dotyczące zdrowego 

odżywiania 

wychowawcy Cały rok 

 



 

OBSZAR:  WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 
 
 

 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń potrafi okazać 
szacunek dla 
symboli narodowych 
Polaków i innych 
narodów. Potrafi 
godnie zachować się 
podczas 
uroczystości 
szkolnych  i 
państwowych. 

 

Podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

 

 

Projekt edukacyjny „Kto ty jesteś, Polak mały” 

 

 

 

Zajęcia świetlicowe poświęcone symbolom narodowym 

 
 
Zajęcia edukacyjne 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

 

A.Monach, 
J.Romańczuk, J. 

Trojanowicz 

 

n-le pracujący w 
świetlicy 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

Cały rok 

 

 

 

V,XI 

 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

Uczeń poznaje 
historię i tradycje 
swojego regionu, 
kraju i Europy. 
 
 

Zajęcia lekcyjne 

 

Zajęcia świetlicowe związane z opieką nad miejscem 
pamięci poległego milicjanta 

wychowawcy 

 

Wychowawcy 
świetlicy 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

X-XI 



 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń bierze udział 
w tworzeniu oraz 
podtrzymywaniu 
tradycji i 
obrzędowości w 
szkole.  

Uroczystości klasowe np. urodziny dzieci, wigilia 
klasowa. 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

Uczeń aktywnie  
współpracuje ze  
społecznością 
lokalną, 
samorządem  
terytorialnym, 
instytucjami  
kulturalnymi  
i organizacjami  
społecznymi. 

Piknik rodzinny 

Udział w obchodach gminnych uroczystości 
państwowych 

Wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy 

W ciągu roku 
szkolnego 

 
 



 

OBSZAR:  BEZPIECZEŃSTWO 
 
 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń zna  rodzaje i 
formy zagrożeń. 

Zajęcia lekcyjne 
 
Zajęcia z pierwszej pomocy z udziałem lekarza, 
ratownika medycznego, pielęgniarki dla klas I-III 

Próbna ewakuacja 

 

 

 

Spotkania z policją, strażą pożarną, strażą graniczną 

 

 

Zajęcia podnoszące świetlicowe bezpieczeństwo dzieci 

w drodze do szkoły 

Wychowawcy 
 

Helena Łuksza 

Dorota Golak 

Wszyscy 

nauczyciele 

Dyrekcja 

 

wychowawcy 

 

 

n-le pracujący w 

świetlicy 

Cały rok 
 
 

I semestr 

IX 

 

 

 

w ciągu roku 

szkolnego 

 

IX 

 



 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Uczeń ma 
zapewnione 
bezpieczne warunki 
nauki, wychowania i 
opieki. 

 

Typowanie dzieci do programu dożywiania 

 

 

Rozmowy indywidualne 

 

 

Zajęcia lekcyjne 

 

 

Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

 

Konkurs o tematyce profilaktycznej promujący zdrowy 
styl życia oraz wartości rodzinne 

 

kierownik 
świetlicy 

 

wychowawcy 

pedagog 

dyrekcja 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

 

D.Golak 

Cały rok 

 

 

W razie 
potrzeby 

 

 

Cały rok 

 

V, VI 

 

 

V 

Uczeń potrafi 
swobodnie 
posługiwać się 
współczesną 
technologią 
informacyjną i ma 
świadomość 
zagrożeń 
wynikających z 
niekontrolowanego 
użytkowania 
Internetu. 

Prowadzenie komputerowych zajęć w świetlicy 
szkolnej 

 
Zajęcia lekcyjne 

Nauczyciele 
informatyki 

 
wychowawcy 

Cały rok 
 
 
 

W ciągu roku 
szkolnego 

 



 

 
 
 
OBSZAR:  WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 
 

CEL GŁÓWNY FORMY I SPOSOBY REALIZACJI  REALIZATOR TERMIN 

Rodzice są otwarci 
na współpracę ze 
szkołą. 

 

Zebranie z rodzicami 

 

Spotkania i konsultacje indywidualne dla rodziców 

 

 

Indywidualne spotkania z rodzicami dotyczące 
zachowania dziecka w świetlicy 

 

 

Prowadzenie zakładki świetlicy dotyczącej zajęć i 
konkursów 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

Pedagog 

 

Wychowawcy 
świetlicy 

pedagog 

 

A.Owsiejczuk 

W ciągu roku 
szkolnego 

 

W razie 
potrzeby 

 

W razie 
potrzeby 

 

 

W ciągu roku 
szkolnego 

Pedagogizacja 
rodziców. 

 

Szkoleniowe spotkania dla rodziców Lider WDN 

Pedagog 

W ciągu roku 
szkolnego 

Szkołę cechuje 
gruntowna 
znajomość 
środowiska 
rodzinnego. 

 

Ankiety do rodziców 
wychowawcy wrzesień 

 


