
 

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS IV (5 ODDZIAŁÓW) 

 

1. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego 

 

 Agnieszka Lasek – przewodniczący Zespołu 

 Ewa Śniegowska – pedagog 

 

Wychowawcy klas IV 

 Monika Grębowska - Dziedzic 

 Agnieszka Lasek 

 Agnieszka Chorzępa - Dutka 

 Anna Sikora 

 Artur Kaplita 

 

2. Główny cel działania  

Szkoła wychowuje uczniów dbając o ich kulturalny i intelektualny rozwój zgodnie z ich osobistymi potrzebami i 

możliwościami, a  działania dydaktyczne są  zintegrowane  z procesem wychowawczym i realizowane przy współudziale 

nauczycieli  oraz rodziców. 



3. Zadania Zespołu Wychowawczego: 

ZADANIA DZIAŁANIA 
TERMIN 

REALIZACJI 
ODPOWIEDZIALNI 

1. Spotkanie organizacyjne. 
 Ustalenie harmonogramu i 

tematyki spotkań. 
Wrzesień 2018 Przewodniczący Zespołu 

2. Proponowanie zadań 
wychowawczych na rok 
2017/2018, tematyki 
spotkań oraz planu 
integracji klas. 

 Ustalenie propozycji tematów 
lekcji wychowawczych. 

 Zorganizowanie wyjazdu 
integracyjnego do Pstrągowej. 

 Organizacja zajęć 
integracyjnych prowadzonych 
przez psychologa Centrum 
Leczenia Uzależnień. 

Wrzesień 2018 
 

Wrzesień/ 
październik 2018 

 
 

 
Wrzesień 2018 

Wychowawcy klas 
 
 

Wychowawcy klas 
 
 
 

Pedagog 

3. Opracowanie programu 
wychowawczo-
profilaktycznego. 

 Analiza programu 
wychowawczo-
profilaktycznego szkoły (na 
podstawie badań 
przeprowadzonych w maju 
2018). 

I semestr 
Pedagog 

Katarzyna Kicińska 

4. Współpraca z rodzicami. 

 Rozpoznanie oczekiwań 
rodziców dotyczących 
funkcjonowania szkoły 
(rozmowy, zebrania, analiza 
dokumentacji klasowej i 
szkolnej) 

 
 

Cały rok wg 
harmonogramu 

spotkań 

 
 

Dyrekcja 
Wychowawcy 

Pedagog 



 Prowadzenie działań mających 
na celu doskonalenie 
kompetencji wychowawczych 
rodziców. 

 Prowadzenie działań mających 
na celu wsparcie socjalne 
rodzin potrzebujących. 

 Bieżące informowanie o   
postępach dziecka w nauce i 
jego zachowaniu (dziennik 
elektroniczny, spotkania 
wywiadówkowe). 

 Angażowanie rodziców w życie 
szkoły - pomoc rodziców w 
organizacji imprez klasowych i 
szkolnych. 

 Zachęcenie rodziców do 
udziału w godzinach 
wychowawczych 
(przedstawienie uczniom 
swojego zawodu itp). 

5. Analiza sytuacji 
wychowawczej i wyników 
nauczania w szkole. 

 Bieżąca analiza frekwencji oraz 
osiągnięć dydaktycznych 
uczniów. 

 Analiza zachowania uczniów i 
ich postaw w szkole i poza 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 



szkołą (podczas wyjść oraz 
wycieczek szkolnych). 

6. Omawianie i podejmowanie 
decyzji w sprawach ważnych 
dotyczących uczniów. 

 Szukanie przyczyn 
powstawania trudności 
wychowawczych oraz 
sposobów zapobiegania im. 

 Przeprowadzanie rozmów z 
uczniami, opiekunami w 
obecności wychowawcy/ 
pedagoga na temat szkolnych 
obowiązków ucznia. 

 Typowanie uczniów do nagród, 
stypendiów i wyróżnień. 

Cały rok 
Pedagog 

Wychowawcy i pozostali 
nauczyciele 

7. Dbanie o wszechstronny 
intelektualny i 
osobowościowy rozwój 
uczniów. 
 

 Mobilizowanie do uczestnictwa 
w szkolnych kołach 
zainteresowań oraz zajęciach 
wyrównawczych. 

 Motywowanie uczniów do 
udziału w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych. 

Cały rok 

Wychowawcy i 
nauczyciele 

poszczególnych 
przedmiotów 

8. Wychowanie uczniów do 
wartości. 

 Kształtowanie szacunku do 
własnego państwa poprzez 
znajomość symboli 
narodowych, udział dzieci w 
obchodach upamiętniających 
rocznice i święta państwowe 

Cały rok 
 
Wychowawcy i pozostali 

nauczyciele 



oraz kultywowanie tradycji 
związanych z obchodami świąt. 

 Kształtowanie i pielęgnowanie 
postaw takich jak tolerancja, 
szacunek dla innych, przyjaźń, 
koleżeństwo, kultura osobista. 

 Uczestnictwo uczniów w 
akcjach charytatywnych. 

9. Promowanie zdrowego stylu 
życia. 

 Zapoznanie z zasadami 
propagującymi zdrowy styl 
życia na godzinach 
wychowawczych. 

 Zwiększanie aktywności 
uczniów poprzez udział w 
zawodach sportowych, 
wycieczkach turystyczno – 
krajoznawczych i edukacyjnych. 

 Udział w sportowych 
programach profilaktycznych: 
 sportowe zajęcia 

pozalekcyjne 
 Program "Akcja Zima" i 

"Akcja Lato". 
 Program Osiedlowy (bieg 3 

majowy, Dzień Sportu i 
Piknik Rodzinny). 

Cały rok 

 
Wychowawcy i 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

 



10. Zapobieganie 
niebezpiecznym sytuacjom 
w szkole i poza nią. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców 
z obowiązującym w szkole 
regulaminem zachowania oraz 
podejmowanie działań 
mających na celu korygowanie 
zachowań niewłaściwych. 

 Realizowanie spotkań 
dotyczących bezpieczeństwa 
dziecka w różnych miejscach i 
sytuacjach (spotkanie z 
policjantem, pracownikiem 
pogotowia, pedagogiem 
szkolnym ). 

Cały rok 
Wychowawcy 

Pedagog 

11. Kształtowanie kompetencji 
kluczowej – umiejętności 
uczenia się. 

 Organizacja warsztatów o 
uczeniu się prowadzonych 
przez psychologa z Centrum 
Leczenia Uzależnień. 

 Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczej „ Poznajemy 
techniki skutecznego 
zapamiętywania oraz uczenia 
się”. 

 Podanie uczniom 
najefektywniejszych sposobów 
uczenia się danego przedmiotu. 

Październik 2018 
 
 
 

Wrzesień / 
Październik 2018 

 
 
 
 

Wrzesień / 
Październik 2018 

Pedagog 
 

 
 

Wychowawcy 
 
 
 

 
Nauczyciele 

poszczególnych 
przedmiotów 



PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI WYCHOWAWCZYCH 

MOTTO: „Tworzymy szkolną społeczność” 

 
1. Chcę znać swoje prawa i obowiązki – zapoznanie ze Szkolnym Regulaminem Zachowania i wso. 
2. Wybieramy Samorząd Klasowy. 
3. Poznajmy się! Spisujemy kontrakt klasowy. 
4. # Poznajemy techniki skutecznego zapamiętywania oraz uczenia się. 
5. & Jak spędzamy czas wolny? 
6. * Jak zabawy integrują klasę? 
7. * Jak ludzie przeżywają emocje? 
8. Czcimy pamięć tych, którzy odeszli. 
9. Jestem Patriotą więc znam polskie symbole narodowe. 
10. Chcę troszczyć się o swoje zdrowie. 
11. Mikołajki klasowe. 
12.  * Jak wydobywa się emocje? 
13. Jesteśmy zgraną klasą. Oceniamy swoje zachowanie w I półroczu. 
14. Zbliżają się ferie. Jak być bezpiecznym w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
15.  * Kto w rodzinie jest najważniejszy? 
16.  * Czym ludzie różnią się między sobą? 
17. Dzień Kobiet w naszej klasie. 
18.  * Ile pomysłów mieści się w głowie? 
19. Oceniamy swoje zachowanie w II półroczu. 
20. Nasze sukcesy. Podsumowanie pracy klasy w roku szkolnym 2018/2019. 
21. Bezpieczni w czasie wakacji. 

 



Ad. #  
Lekcja wspierająca kształtowanie kompetencji kluczowej – umiejętności uczenia się. 
 
Ad. & 
Lekcja kształtująca umiejętności konstruktywnego wykorzystywania czasu wolnego. 
 
Ad. *  
Seria lekcji integrujących klasę, prowadzonych na podstawie scenariuszy, które pomogą dzieciom nauczyć się, jak pracować 
w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. 


