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ORGANIZACJA ZESPOŁU 
KLASOWEGO 

1. Wybór samorządu uczniowskiego 
2. Włączenie uczniów do planowania 

pracy 
3. Zapoznanie uczniów z e Statutem 

Szkoły 
4. Zapoznanie uczniów z 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
5. Podsumowywanie pracy i ocena 

wywiązywania z powierzonych funkcji. 
Kształtowanie umiejętności krytycznej 
oceny postępowania własnego i innych. 
Udzielanie pochwał i nagan. 

6. Pogłębienie poczucia więzi między 
członkami zespołu klasowego. 
Wyrabianie odpowiedzialności 
zespołowej. 

7. Rozwijanie umiejętności okazywania 
uczuć pozytywnych i opanowania 
negatywnych. 

8. Zajęcia integracyjne – spotkania z 
pedagogiem  

Kl. I - III 

 
 
 
 
KSZTAŁCENIE POSTAW 

1. Aktywny udział w apelach szkolnych 
2. Czynny udział w akcjach , np. 

sprzątanie terenu wokół jeziora” 
3. Uświadamianie uczniom wartości 

języka polskiego i jego roli w dziejach 
narodu 

4. Udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy  

5. Kształtowanie postawy 
współgospodarza klasy i szkoły 

6. Wdrażanie do stałej troski o mienie 
społeczne 

7. Historia szkoły i regionu 

Kl I - III 

 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO 

1. Wyrabianie nawyku przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa w szkole, 
poza szkołą oraz w kontaktach z 
nieznajomymi( ograniczenie zaufania) 

2. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i 
zasad zachowania w sytuacjach 

Kl I - III 



zagrożenia życia i bezpieczeństwa 
3. Bezpieczne zachowanie uczniów na 

wycieczkach, rajdach. 
 
 
 
OPIEKAZDROWOTNA. 
KULTURA ZDROWOTNA 

1. Inspirowanie do podejmowania działań 
dotyczących o zdrowie własne i 
otoczenia 

2. Wyrabianie nawyku racjonalnego 
spożywania posiłków 

3. Doskonalenie umiejętności 
organizowania czasu wolnego w sposób 
ciekawy i wartościowy 

4. Budzenie potrzeby czynnego 
wypoczynku z rówieśnikami  i rodziną 

5. Uczestniczenie w międzyklasowych 
rozgrywkach sportowych 

 
 

 
 
 
 
Kl. I - III 

PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ 

1. Rozmowy z uczniem na temat 
szkodliwości palenia papierosów i picia 
alkoholu oraz uzależnień od TV, 
komputera 

2. Pogadanki pielęgniarki i pedagoga 
szkolnego 

3. Warsztaty organizowane przez poradnie 
4. Filmy video 
5. Asertywność 

 

 
 
Kl. I - III 

 
 
 
ANALIZA WYNIKÓW 
NAUCZANIA I 
FREKWENCJI 

1. Poznanie środowiska domowego ucznia 
– ankieta, rozmowy z rodzicami i 
uczniami 

2. Organizowanie zebrań i kontaktów z 
rodzicami – rozbudzanie zainteresowań 
postępami edukacyjnymi uczniów oraz 
ich zachowaniem 

3. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań 
szkoła - dom 

4. Systematyczne kontakty z rodzicami 
uczniów mających trudności w nauce 

5. Wdrażanie uczniów do samooceny 
swoich wyników w nauce i zachowaniu 

Kl. I - III 

 
 
 
 
ŻYCIE KULTURALNE I 
TOWARZYSKIE  

1. Wyrabianie u uczniów nawyku 
kulturalnego zachowania w domu, 
szkole i na ulicy 

2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, 
starszych i kalekich 

3. Organizowanie spotkań klasowych z 
różnych okazji 

4. Uczestniczenie młodzieży w 
dyskotekach szkolnych i imprezach 
organizowanych przez samorząd 

 
 
 
Kl. I - III 



szkolny 
5. Uczestniczenie młodzieży w 

przedstawieniach, koncertach, 
projekcjach filmowych organizowanych 
w szkole i poza szkołą 

6. Organizowanie wycieczek, wyjazdów 
do teatru i kina 

 
 
PREORIENTACJA 
ZAWODOWA 

1. Poznanie zainteresowań i planów 
zawodowych uczniów  

2. Spotkania ze studentami wybranych 
uczelni 

3. Spotkania z przedstawicielami Urzędów 
Pracy 

4. Wyjazd na wyższe uczelnie w celu 
poznania warunków rekrutacji 

 
 
Kl. III 

 


