
Program wychowawczy klasy IIIa i IIIb  w 2020/2021  

opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców . 

 

Diagnozę przeprowadzono wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.  
Diagnoza opierała  się na ankietach, obserwacji uczniów podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych, rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami, analizie dokumentacji 
szkolnej, w tym protokołów Rad Pedagogicznych, wynikach konkursów i egzaminów ósmoklasisty. 
 
WNIOSKI: 
 

▪ rosnąca liczba uczniów z deficytami funkcji poznawczych i opiniami z poradni; 
▪  wyniki egzaminów nieadekwatne do możliwości uczniów; 
▪ najważniejsze wartości ( zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli ) to rodzina, miłość, szacunek, zaufanie; 
▪ rodzice i nauczyciele jako najważniejsze zadanie szkoły w zakresie profilaktyki wskazują promowanie zdrowego stylu życia, natomiast uczniowie – poruszanie zagadnień 

związanych ze zdrowiem psychicznym ; 
▪ rodzice, nauczyciele i uczniowie za najważniejsze zadanie w zakresie wychowania uważają umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
▪ z ankiet wynika, iż zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie oraz jest akceptowana w klasie; jedynie nauczyciele zauważają rosnący problem braku 

akceptacji wśród uczniów; 
▪ uczniowie uważają, że znają konsekwencje wynikające z uzależnień, rodzice i nauczyciele wskazują, że dzieci powinny być edukowane w tym zakresie; 
▪ dla  uczniów i rodziców - umiejętność przyjmowania porażki i i radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest najważniejszą w dalszej nauce i pracy; według nauczycieli – 

odpowiedzialność za swoje postępowanie; 
▪ z obserwacji i ankiet wynika, że należy większą część uczniów zaangażować do działań na rzecz szkoły i drugiego człowieka; 
▪ z ankiet wynika, że tylko około 50% uczniów korzysta z zajęć sportowych oferowanych przez szkołę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cel Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Podniesienie  

jakości  

kształcenia. 

Praca nad motywacją uczniów 

do nauki. 

 

 

 

 

⮚ przeprowadzenie zajęć 

poświęconych motywacji 

do nauki oraz właściwej 

organizacji czasu;  

⮚ organizowanie  szkolnych 

konkursów 

⮚ prezentowanie osiągnięć 

uczniów na stronie szkoły; 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

rok szkolny 

2020/2021 

 

Przygotowanie do drugiego 

etapu kształcenia 

przeprowadzenie testu 

kompetencji trzecioklasisty 

 

wychowawcy klas I-III maj 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

⮚ prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych - kół 

zainteresowań, 

warsztatów; 

⮚ organizowanie konkursów 

szkolnych oraz 

dzielnicowych; 

⮚ przygotowanie programów 

artystycznych, materiałów, 

prezentacji na uroczystości 

szkolne; 

⮚ redagowanie klasowej 

gazetki; 

 wychowawcy klas III 

zespół WARS i SAWA 

 

wszyscy nauczyciele 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy klas III 

 

nauczyciele języka 

angielskiego 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 



⮚ rozwijanie kompetencji 

kluczowych – język 

angielski; 

Dostosowanie form i metod 

pracy dla uczniów z opiniami i 

orzeczeniami z PPP. 

⮚ przygotowanie planów 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz IPET – 

ów; 

⮚ otoczenie szczególną 

opieką uczniów z 

problemami; 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazywanie 

wartości ważnych 

dla każdego 

 

Kształtowanie odpowiednich 

postaw opierających się na 

wartości rodziny, miłości, 

zaufaniu. 

 

 

 

⮚ przeprowadzenie zajęć z 

uczniami poświęconych 

wartościom; 

⮚ wykonanie plakatów 

prezentujących wybrane 

wartości; 

 

wychowawcy klas III 

 

wychowawcy klas III 

 

 

rok szkolny  

2020/2021 

 

 

 



człowieka – 

rodzina ,miłość, 

zaufanie, 

szacunek, 

odpowiedzialność.

. 
Praca nad kształtowaniem 

odpowiedzialności. 

⮚ rozliczanie z  

przydzielonych zadań; 

⮚ wdrażanie uczniów do 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

wyniki w nauce i 

zachowaniu; 

⮚ uświadamianie 

konsekwencji 

niebezpiecznych i 

ryzykownych zachowań; 

wychowawcy, nauczyciele 

 

wychowawcy, nauczyciele 

 

 

 

spotkania z Policją, Strażą 

Miejską; 

 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

Kształtowanie postawy 

tolerancji i akceptacji wobec 

drugiego człowieka. 

 

⮚ pogadanki z wychowawcą; 

 
wychowawcy klas III 

 rok szkolny 

2020/2021 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Kształtowanie właściwych 

nawyków poświęconych 

zdrowemu odżywianiu. 

⮚ zajęcia poświęcone 

zdrowemu odżywianiu; 

⮚ zajęcia kulinarne dla klas 

młodszych; 

 

wychowawcy klas III 

rok szkolny 

2020/2021 

Propagowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

 

⮚ pogadanki z uczniami na 

temat wpływu sportu i 

ruchu na świeżym 

powietrzu na zdrowie i 

samopoczucie; 

⮚ upowszechnianie ofert 

dodatkowych zajęć 

sportowych wśród uczniów; 

 

 wychowawcy klas III 

 

 

 

wychowawcy klas III 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 



 

 

Kształtowanie właściwych 

nawyków w związku z 

pandemią Covid -19 

 

⮚ zapoznanie uczniów z 

zasadami bezpieczeństwa 

w związku z pandemią ; 

⮚ wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za siebie 

i innych poprzez 

przestrzeganie ustalonych 

zasad; 

 

 

wychowawcy klas III 

 

 

wychowawcy klas III 

 

 

wrzesień 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

fizyczne i 

psychiczne 

uczniów 

Niwelowanie wszelkich 

przejawów agresji fizycznej w 

szkole. 

⮚ kształcenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

bez użycia siły; 

 

 

wychowawcy 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie 

uczniów do działań 

na rzecz szkoły i 

drugiego człowieka. 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

⮚ wdrażanie uczniów do pracy 

w Małym Samorządzie 

Uczniowskim; 

⮚ wdrażanie uczniów do 

wolontariatu; 

⮚ inicjowanie akcji 

charytatywnych; 

⮚ organizowanie pomocy 

koleżeńskiej; 

 

 

wychowawcy, opiekun SU 

 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 


