
Program wychowawczy dla klas pierwszych r.sz.2020/2021 
Cele główne:      1. Działania nad rozwojem osobowości dziecka 
                             2. Kształtowanie uczuć tożsamości  regionalnej i narodowej 
                             3. Propagowanie postaw prozdrowotnych 
 
Harmonogram  działań: 
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  Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

 Rozpoznanie ryzyka dysleksji u uczniów kl I 

Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 

dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów .   

Przeprowadzenie diagnozy ucznia rozpoczynającego 

naukę w klasie I.  

Udział w programie ”Czytam sobie z pierwszą klasą”    

IX, X 

 

 

X- III 

Rozwijanie zainteresowań  

i zdolności uczniów.  

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań, 

warsztatów;  

Organizowanie konkursów szkolnych oraz 

dzielnicowych;  

Udział w zewnętrznych konkursach i zawodach 

sportowych – międzyszkolnych, dzielnicowych;  

Prezentowanie talentów na forum szkoły;  

Cały rok szkolny 



Kształtowanie postawy twórczej.   Przygotowywanie okolicznościowych akademii- 

ślubowanie 

 Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach 

pozaszkolnych  

     

 

cały rok szkolny 

 Kształcenie samodzielnego formułowania i 

wyrażania sądów.  

Organizowanie lekcji czytelniczych – propozycje 

ciekawych książek i lektur-zakończonych klasowymi 

dyskusjami;  

 Przeprowadzanie dyskusji na tematy dostosowane do  

bieżących potrzeb klasy;  

 

wg potrzeb  

M
O

R
A

L
N

A
 Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na 

potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie 

wolności jednostki opartej na poszanowaniu osoby 

ludzkiej  

 Udział w akcjach charytatywnych - Szlachetna Paczka, 

pomoc zwierzętom ze schroniska, Rodacy bohaterom;  

Przeprowadzenie zajęć poświęconych emocjom;  

 

cały rok szkolny 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców moralnych.  

 Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych;  

 Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

patriotyzmu; 

 Udział w przygotowaniach do święta szkoły; 

  

cały rok szkolny 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą 

regionu.  

 Przygotowanie lekcji wychowawczej na temat kultury 

najbliższego regionu; 
cały rok szkolny 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, 

wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii.  

Lekcje tematyczne  cały rok szkolny 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w 

reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka, agresję.  

Lekcje tematyczne  wg potrzeb 

Promowanie zdrowego stylu życia.   Przygotowanie zajęć o zdrowym stylu odżywiania się 

oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka;  

 Udział w programach i akcjach: „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” „Rowerowy Maj”, „Program- 

Myślę pozytywnie”; 

cały rok szkolny 



 Zajęcia poświęcone profilaktyce prozdrowotnej 
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 Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem szkoły.  

 Omówienie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych; 

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych 

tej tematyce; 

 Wzięcie udziału , festynie szkolnym, mikołajkach, 

wigilii klasowej 

IX 

XII, VI 

Kształtowanie postawy patriotycznej.   Udział w akademiach i apelach poświęconych 

patriotycznym rocznicom 

 Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce  

IX, XI, V 

Uczenie działania zespołowego, tworzenie klimatu 

dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia ich poglądów.  

 Kształcenie umiejętności  i stwarzanie możliwości pracy 

w zespole, funkcjonowania wśród innych, 

Analiza sytuacji problemowych i możliwości ich 

konstruktywnego rozwiązywania;  

 

cały rok szkolny 

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska 

naturalnego.  

 Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły 

  

cały rok szkolny 
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 Nauka nabywania świadomości własnych słabych i 

mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, 

budowanie poczucia własnej wartości.  

 Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce;  

 Lekcje wychowawcze na temat zagrożeń wynikających 

z korzystania z różnych portali społecznościowych  i  

gier komputerowych; 

wg potrzeb 

Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i 

przemocy w szkole, kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez użycia siły.  

 Zajęcia poświęcone umiejętności rozpoznawania i 

nazywania emocji oraz radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami;  

 Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów o 

agresji i jej unikaniu; 

cały rok szkolny 

 


