
1 
 

 

 
 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
 

SPIS TREŚCI: 
 

I. WSTĘP 
II. DIAGNOZA OCZEKIWAŃ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
III. EWALUACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, WNIOSKI DO PRACY 
IV. USTALENIE PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
V. ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH I-III i IV -VI 

 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 

I.     WSTĘP 
 
 
A. MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST: 
 
1. Wspierać nieustannie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. 
 
2. Zapewniać uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. 
 
3. Być drogowskazem dla uczniów, inspirować ich, tworzyć relacje oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości. 
 
B. ZGODNIE Z WIZJĄ SZKOŁY: 
 
Celem Programu Wychowawczego  jest wychować ucznia, który: 
•  rozumie potrzeby innych ludzi,  
• pragnie zdobywać wiedzę, 
• jest samodzielny,  
• jest odpowiedzialny,  
• jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka,  
• ma poczucie więzi ze swoją miejscowością. 
 
C. OGÓLNE UWAGI O REALIZACJI 
 
1. Treści Programu Wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły. 
2. Realizacja Programu Wychowawczego szkoły odbywa się w ramach: 
- zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wychowawców, 
- zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, 
- zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, 
- zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkoły. 
3. W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany 
rok szkolny. 
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4. Na podstawie Programu Wychowawczego szkoły wychowawcy klas /z udziałem uczniów i rodziców/ planują zadania wychowawcze dla klasy na dany rok 
szkolny.  
5. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim: potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. 
6. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację działań. 
7. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność 
form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.  

 
II. DIAGNOZA OCZEKIWAŃ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
Wartości ważne dla całej społeczności szkolnej / informacje zebrane od poszczególnych podmiotów szkolnych: uczniów, nauczycieli, rodziców, 
pracowników niepedagogicznych: 
1. bezpieczeństwo 
2. wspólnota 
3. kreatywność 
4. dyscyplina 
5. odpowiedzialność 
6. nauka 
7. mądrość 
8. przyjaźń 
9. uczciwość 
10. tradycja i kultura regionu 
11. pasja 
12. rodzina 
13. rozwój 
14. prawda 
15. patriotyzm 
16. zdrowie 
17 szacunek 
18. wytrwałość 
19. kultura osobista 
20. praca zespołowa 
21. właściwy odbiór mediów 

III. EWALUACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
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1. Analiza mocnych i słabych stron pracy szkoły wynikających z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013: 
 
Obszar III – Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym (wymaganie 1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju). 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• szkoła promuje zdolnych uczniów, umożliwienia im pokazanie się na zewnątrz, 

• szkoła jest zintegrowana ze środowiskiem lokalnym, 

• uczniowie i ich rodzice zadowoleni są  z imprez organizowanych przez szkołę,  

• szkoła rozwija  zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez ofertę zajęć 

pozalekcyjnych, 

• szkoła rozwija u uczniów postawy prospołeczne, 

•  szkoła podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, 

• duże jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły, 

• szkoła pomaga uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty                    

z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

• podejmowanie  są wczesne interwencje, w celu rozwiązania problemów ucznia, 

• szkoła rozwija postawy proekologiczne, 

• oferta zajęć pozalekcyjnych  jest zgodna z potrzebami dzieci, 

• uczniowie, rodzice, nauczyciele zaangażowani są w akcje charytatywne, 

• organizowane są liczne spotkania  edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów                               

i rodziców. 

• zbyt mało wyjazdów na basen, zarówno dla dzieci starszych                                              

jak  i młodszych, 

 • okazjonalna obecność szkoły w prasie lokalnej, 

 • zbyt niska świadomość uczniów na temat celowości uczestniczenia                             

w imprezach, akcjach, 

 • mała świadomość uczniów i rodziców na temat promowania się szkoły                       

w środowisku, 

 • zbyt mało zajęć dla uczniów zdolnych rozwijających zainteresowania. 

  

 
Obszar II – Procesy zachodzące w szkole (wymaganie 2.6. – Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych). 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
• szkoła organizuje zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych na każdym 

etapie kształcenia, 

•uczniowie twierdzą, że szkoła pomaga w rozwijaniu zainteresowań własnych, 

• szkoła  oferuje zajęcia umożliwiające rozwój zarówno ucznia zdolnego                                                

jak i ucznia mające trudności w nauce. 

• praca z uczniem słabym na zajęciach dodatkowych przynosi oczekiwane efekty 

/brak drugoroczności, poprawa wyników nauczania/, 

• rzetelnie analizuje się orzeczenia i opinie PPP, dążąc do indywidualizacji procesu 

nauczania, 

• nauczyciele diagnozują możliwości uczniów i ich zainteresowania                               

oraz wykorzystują wnioski do dalszej pracy.  

• większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć 

ofertę dla uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, 

• wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości, 

•włączyć rodziców do planowania rozwoju dziecka,  

• pracować nad komunikacją między szkołą a rodzicami- informowanie o działaniach 

szkoły.  
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• uczniowie w większości mają poczucie sukcesu, są motywowani do pracy, 

• w szkole udziela się pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej, 

• w szkole organizowane są co roku próbne sprawdziany szóstoklasisty, końcowe 

sprawdziany trzecioklasisty, czwartoklasisty, piątoklasisty                                                                    

i szóstoklasisty /prowadzona jest systematycznie analiza wyników próbnych                                    

i końcowych sprawdzianów; opracowane raporty zawierają wnioski,                                 

z którymi zapoznaje się Rada Pedagogiczna, rodzice i uczniowie;  

wyniki wykorzystywane są w planowaniu dalszej pracy/. 

• apele, uroczystości szkolne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 

środowiska lokalnego i rodzin uczniów. 

 

 
 
2. Analiza mocnych i słabych stron pracy szkoły wynikających z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014: 
 
5 WYMAGANIE:  RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W SZKOLE 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,  
• w szkole na bieżąco  diagnozuje się zachowanie uczniów a wyniki diagnozy 
są wskazówką do pracy z dzieckiem / warsztaty pedagogiczne, spotkania 
rodziców i uczniów z psychologiem z PPP w Pucku, warsztaty z psychologiem 
z Ośrodka Psychoterapii/, 
• brak wypadkowości. 

• zdarzają się różnego rodzaju zachowania  agresywne, mające charakter 
agresji fizycznej, czasem również słownej, 
• zdarzają się sytuacje nieprzestrzegania przez uczniów norm społecznych 
obowiązujących w szkole, 
 

 
 
3. Priorytety wychowawcze w roku szkolnym 2013/2014: 

KLASY 0 - III KLASY IV - VI 

• Nauka współdziałania i współżycia w grupie, klasie, szkole. 
• Umiejętność zachowania  się w sytuacjach trudnych. 
• Znajomość zasad zdrowego i higienicznego trybu życia                                            
i kształtowanie nawyków. 
• Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji ucznia na miarę jego możliwości. 

• Przygotowanie uczniów do życia i aktywnego udziału w grupie                                                 
i w społeczeństwie. 
• Umacnianie wiary we własne zdolności i siły do osiągania postawionych 
celów. 
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów                              
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• Umocnienie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania 
wartościowych i trudnych celów. 
• Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka. 
• Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody – jej ochrona. 

oraz ich indywidualnych zdolności twórczych. 
• Dostrzeganie zagrożeń dotyczących uzależnień. 
• Dbałość o swoje zdrowie. 
• Tolerancja w stosunku do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. 
• Wykorzystywanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce. 
 
 

4. Efekty działań wychowawczych, wnioski do dalszej pracy: 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• prowadzenie kontroli miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole,  
• uczestnictwo w programach profilaktycznych mających na celu 
eliminowanie zagrożeń i odniesione sukcesy, 
• współpraca z wieloma instytucjami wspomagającymi,  
• dobra wiedza ucznia, jak zachować się na wypadek zagrożenia i jak dbać                         
o bezpieczeństwo swoje i innych. 
• poprawne zachowanie uczniów w trakcie przerw, zajęć lekcyjnych, 
wycieczek, 
• brak wypadkowości na terenie szkoły i w drodze do domu, 
• uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zakończonych 
sukcesami uczniów, 
• szkoła kolejny raz mogła zaistnieć w środowisku /wysokie miejsca 
uczniów w konkursach ogólnopolskich/, 
• przeprowadzenie interesujących projektów edukacyjnych i wycieczek, 
wzbogacających wiedzę uczniów,  
• chętny udział uczniów w akcjach propagujących zdrowy styl życia                                      
i aktywność fizyczną, akcji udzielania pierwszej pomocy; zdobycie wiedzy; 
• przeprowadzenie wielu akcji społecznych, charytatywnych oraz udział w 
projektach i programach spowodował uwrażliwienie uczniów na różne 
problemy otaczającego świata, 
•rodzice podejmują własne inicjatywy, w postaci organizacji imprez                       
i uroczystości, wycieczek, itp. 
 

• więcej warsztatów, pogadanek na temat zagrożeń czyhających                                    
na człowieka, zachowania w sytuacjach trudnych,  
• wykonanie remontów na terenie szkoły zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa,  
• aktualizacja regulaminów, procedur w sytuacjach zagrożenia,  
• zniwelowanie agresji słownej wśród uczniów,  
• zniwelowanie hałasu podczas przerw śródlekcyjnych, 
• zbyt mała ilość uczniów rozwijających różne formy aktywności pozalekcyjnej, 
• niskie poczucie współodpowiedzialności uczniów za życie szkoły. 
 

EFEKTY 
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1. Bardzo dobre efekty „Programu adaptacyjnego dla  kl. IV”, który ułatwił uczniom „lepszy start” w II etapie edukacyjnym i zniwelował stres. 
 
2. Stawianie na integrację zespołów klasowych, co w tak małej szkole jest niezwykle istotne  i przynosi spodziewane efekty:  
• zacieśniają się przyjaźnie,  
• brak agresji, przemocy słownej,  
• uczniowie podejmują wiele inicjatyw pracując prężnie w SU szkoły. 
 
3. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych i tych wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i talenty; efektem jest:  
• brak drugoroczności,  
• wysoka średnia szkoły: 4,22,   
• zwiększyła się liczba ocen celujących w porównaniu z rokiem ubiegłym (14,7% – 24,3%),  
• liczne sukcesy odnoszone w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, a nawet ogólnopolskich: 
- wyróżnienie w kategorii klas IV – VI  w XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej (eliminacje gminne) zdobyła uczennica klasy IV, 
- dyplom uznania w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym, 
- cztery uczennice klasy V zakwalifikowały się do finału powiatu puckiego w ramach ogólnopolskiego konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”, 
- bardzo dobry wynik uczennicy klasy VI w konkursie „Oxford” (80 pkt. /100), 
- uczeń klasy II został laureatem Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
- uczniowie naszej szkoły zdobyli 7 nagród w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych powiatu puckiego  -  „Kartka bożonarodzeniowa spółki 
„Szkuner”, 
- II miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Maskotka olimpijska – Twoim bohaterem” (uczeń klasy II), 
- uczennica klasy V została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Polska w 2050”, 
- uczennica klasy II zajęła II miejsce w powiatowym Przyrodniczym Konkursie Plastycznym organizowanym przez „Błękitną Szkołę” we Władysławowie, 
- wyróżnienie w kategorii duety wokalne dla uczniów z klasy V  w Konkursie Gminnym, 
- uczniowie wystartowali w tym roku szkolnym w 21 konkursach plastycznych, 
- uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w konkursie gminnym „Święto Muzyki i Tańca w Gminie Puck” (dyplomy za udział), 
- I miejsce w Turnieju Wiedzy i III miejsce w Zawodach Strzeleckich zdobył uczeń klasy V, startując w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
- II miejsce w Strażackim Marszu Sprawnościowym i II miejsce w Spartakiadzie Strażackiej zdobyły uczennice klasy IV,  biorąc udział w XVI Zlocie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Puck. 
• - promocja szkoły (przedstawienie „Pochód świętych: wystawione w Domu Pomocy Społecznej w Pucku). 
 
4. Bardzo dobrze współpracują ze sobą nauczyciele w zespołach oddziałowych, wszyscy nauczyciele uczący interesują się na bieżąco postępami uczniów                       
w nauce, prowadzą rozmowy z wychowawcami i rodzicami; efekty:  
• brak egzaminów poprawkowych,  
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• wdrażane są wnioski do pracy na poszczególnych przedmiotach (po sprawdzianach i diagnozach). 
 
5. Uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami, podpisane zostały przez uczniów kontrakty z wychowawcą; efekty pracy z uczniami:  
• ukształtowały się właściwe nawyki i postawy wśród uczniów, 
• uczniowie obserwują własne zachowania w różnych sytuacjach, 
• mają świadomość swoich zalet i wad,  
• potrafią i chcą się właściwie zaprezentować,  
• analizują i modyfikują swoje działania w zależności od potrzeb, 
• potrafią dokonywać samokontroli i samooceny, 
• dotrzymują przyjętych zobowiązań,  
• ponoszą konsekwencje swojego postępowania.  
 
6.  Udział klas w uroczystościach, przedstawieniach profilaktycznych, spotkaniach, prezentacjach, warsztatach oraz rozwijanie aktywności społecznej; efekty: 
• uczniowie promują szkołę/ m.inn. udział w imprezie środowiskowej – Sobótka w Mieroszynie – zaprezentowanie tańców; przedstawienie „Pochód 
świętych”: wystawione w Domu Pomocy Społecznej w Pucku/, 
• rozwijają własne talenty / m.inn. uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania taneczne i reprezentowali naszą szkołę w układach choreograficznych podczas 
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych /Święto Komisji Edukacji Narodowej, Zabawa andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka, Święto patrona szkoły, Bal 
karnawałowy/, 
• poszerzają wiedzę, 
•  prezentują swoją twórczość. 
 
7. Wychowawcy, nauczyciele kładli nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przez uczniów; efekty:  
• jest wielu uczniów dobrze przygotowanych do udziału w konkursach wiedzy, zawodach sportowych i chętnie pomagają innym w zdobywaniu wiedzy. 
 
8.  Uczniowie chętnie korzystają z biblioteki szkolnej; efekt:  
• najwyższa średnia wypożyczeń na ucznia była w klasie IV i wyniosła 4,64 wolumina,                                        
• wypożyczalnię w tym roku odwiedziło – 521 czytelników, w zeszłym – 335). 
 
9. Ukazywanie ważnej roli sportu w życiu człowieka, praca nad kształtowaniem prawidłowej postawy ciała; efekty:  
• szkoła przystąpiła i zrealizowała program „Muuvit – ruszaj się z klasą” oraz realizuje program aktywizacyjny, ogólnopolski: „MultiSport”,  
• szkoła zajęła 6 miejsce (na 15 szkół powiatu puckiego) w dwóch rzutach (wrzesień 2013- maj 2014) Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych Ziemi 
Puckiej, 
• reprezentacja naszej szkoły zajęła 5 miejsce (na 9 drużyn) w gminnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o BUKOWY PUCHAR, 
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• nawiązanie współpracy z Klubem Piłki Ręcznej „Tytani” w Wejherowie, wzrost sprawności uczniów w powyższej dyscyplinie sportowej, 
• promocja sportu w naszej szkole, 
• zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu (w bieżącym roku szkolnym szkoła wzięła udział w 12 zawodach sportowych, szkolnych, 
gminnych, powiatowych), 
• efekty w pracy z uczniami na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. 
10. Przygotowanie uczniów do odbioru kultury - uczniowie chętnie brali udział  w Internetowym Teatrze dla szkół. 
 
11. Kształtowanie właściwej  postawy do otaczającej przyrody, właściwych postaw etycznych i społecznych, postaw patriotycznych i obywatelskich, 
wychowania do życia w rodzinie, dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie (potwierdzenie w dokumentacji); efekty: 
• uczniowie podejmują inicjatywy na rzecz ochrony środowiska (zbiórka makulatury, zużytych baterii, akcja „Sprzątanie świata”), 
• uczniowie rozumieją rolę rodziny w życiu człowieka, dostrzegają potrzeby własne i innych, potrafią wyrażać swoje uczucia,  
•  uczniowie znają najważniejsze wydarzenia historyczne, szanują symbole narodowe, potrafią odpowiednio zachować się w czasie uroczystości 
państwowych i szkolnych oraz w miejscach pamięci narodowej (wycieczka do Piaśnicy, obchody w Zdradzie), 
•  uczniowie wiedzą o istniejących i możliwych niebezpieczeństwach, wiedzą jak zapobiegać wypadkom, znają sposoby postępowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, potrafią pomóc innym w chwili zagrożenia (pobili rekord w resuscytacji krążeniowo – oddechowej – WOŚP),  
• znają i stosują się do przepisów ruchu drogowego (5 miejsce w gminnym Konkursie BRD w Łebczu oraz wszyscy uczniowie klasy IV zdali egzamin na kartę 
rowerową), 
• znają zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania się (aktywnie uczestniczyli w programach profilaktycznych szkoły – potwierdzenie w dokumentacji), 
• uczniowie umieją słuchać, tworzyć i patrzeć, chętnie prezentują swoją twórczość (liczne gazetki, przedstawienia, konkursy, wystawy – potwierdzenie                            
w dokumentacji). 
 
12. Nauczyciele i wychowawcy wspomagali rozwój uczniów, dostosowywali na podstawie opinii z poradni pracę z uczniami na poszczególnych przedmiotach 
(potwierdzenie w dokumentacji), podejmowali działania zmierzające do zapewnienia uczniom właściwych warunków indywidualnego rozwoju (współpraca z 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pucku). 
 
13. Bardzo dobrze układała się współpraca z rodzicami uczniów: miały miejsce konsultacje, zebrania, rozmowy telefoniczne; rodzice uczestniczyli                                     
w obchodach świąt i uroczystości organizowanych w szkole, brali udział w wycieczkach, podejmowali własne inicjatywy; wychowawcy organizowali pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną, materialną dla najbardziej potrzebujących, wspierali i otaczali opieką dzieci z rodzin rozbitych. 
 
14. Wychowawcy rozwijali samorządność uczniów, inspirowali do samodzielnych działań na rzecz szkoły i klasy, co przyniosło efekty:  
• liczne imprezy szkolne zorganizowane przez Samorząd Uczniowski Szkoły (potwierdzenie w dokumentacji), 
• udział uczniów w Młodzieżowej Ochotniczej Drużynie Pożarniczej – efekty:   
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,  
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- I miejsce w Turnieju Wiedzy i III miejsce w Zawodach Strzeleckich zdobył uczeń klasy V, startując w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
-  II miejsce w Strażackim Marszu Sprawnościowym i II miejsce w Spartakiadzie Strażackiej zdobyły uczennice klasy IV,  biorąc udział w XVI Zlocie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Puck. 
 
15. Efekty przyniosła praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce: 
 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM: EFEKTY: 

- w oddziałach przedszkolnych 1. bardzo wysoki poziom gotowości szkolnej osiągnęło 18 dzieci /na 29 
 (bardzo zadowalające wyniki),                     
2. poziom przeciętny: 10 dzieci /29,  
3. poziom niski: 1 dziecko.  

- na zajęciach plastyczno – technicznych, w klasach I - III 
- na „Kole Artystycznym”, w klasie II 
- na zajęciach plastyki, w klasach IV – VI 
- zajęciach technicznych, w klasach IV – V 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. uczeń klasy II został laureatem Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, 
2. uczniowie naszej szkoły zdobyli 7 nagród w konkursie plastycznym dla uczniów szkół 
podstawowych powiatu puckiego  -  „Kartka bożonarodzeniowa spółki „Szkuner”, 
3. II miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie „Maskotka olimpijska – Twoim bohaterem” 
(uczeń klasy II), 
4. uczennica klasy V została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Polska w 2050”, 
5. uczennica klasy II zajęła II miejsce w powiatowym Przyrodniczym Konkursie Plastycznym 
organizowanym przez „Błękitną Szkołę” we Władysławowie, 
6. uczniowie wystartowali w tym roku szkolnym w 21 konkursach plastycznych, 
7. pięknie udekorowane klasy i korytarze szkolne. 

- na zajęciach Koła Tanecznego, w klasach I - III 
 

1. uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania taneczne i reprezentowali naszą szkołę w układach 
choreograficznych podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (Święto Komisji Edukacji 
Narodowej, Zabawa andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka, Święto patrona szkoły, Bal karnawałowy), 
2. uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w konkursie gminnym „Święto Muzyki i Tańca                             
w Gminie Puck” (dyplomy za udział), 
3. udział w imprezie środowiskowej – Sobótka w Mieroszynie – zaprezentowanie tańców, 
4. zdobycie I i II miejsca w Szkolnym Konkursie „Mam Talent”. 

- na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, w klasach IV - VI 1. szkoła zajęła 6 miejsce (na 15 szkół powiatu puckiego) w dwóch rzutach (wrzesień 2013- maj 
2014) Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych Ziemi Puckiej, 
2. reprezentacja naszej szkoły zajęła 5 miejsce (na 9 drużyn) w gminnym Turnieju Piłki Nożnej 
Dziewcząt o BUKOWY PUCHAR, 
3. nawiązanie współpracy z Klubem Piłki Ręcznej „Tytani”  w Wejherowie, wzrost sprawności 
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uczniów w powyższej dyscyplinie sportowej, 
4. przystąpienie do programu aktywizacyjnego „MultiSport” i wystąpienie w grudniu                                          
w e-spartakiadzie, 
5. promocja sportu w naszej szkole, 
6. zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu - (w bieżącym roku szkolnym szkoła 
wzięła udział w 12 zawodach sportowych, szkolnych, gminnych, powiatowych. 
 

- na zajęciach  „Koła Muzycznego”, w klasach IV – VI 
 

1. wyróżnienie w kategorii duety wokalne dla uczniów z klasy V w Gminnym Przeglądzie Muzyki 
Szkolnej. 

- na zajęciach Koła Teatralnego, w klasach IV - VI 1. duża liczba przedstawień szkolnych w ramach zajęć  Koła Teatralnego,  
2. wzrasta zainteresowanie teatrem wśród uczniów, 
3. promocja szkoły - przedstawienie „Pochód świętych”: wystawione w Domu Pomocy Społecznej 
w Pucku,  
4. osiągnięcia w konkursach - dyplom uznania w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym, 
5. cztery uczennice klasy V zakwalifikowały się do finału powiatu puckiego w ramach konkursu 
„Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. 

- poprzez działalność w Młodzieżowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz w zespole regionalnym „BURSZTYNKI” działającym 
w OKISP w Mieroszynie (uczniowie klas IV – VI) 

1. promocja szkoły w środowisku lokalnym, 
2. I miejsce w Turnieju Wiedzy i III miejsce w Zawodach Strzeleckich zdobył uczeń klasy V, startując 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
3. II miejsce w Strażackim Marszu Sprawnościowym i II miejsce w Spartakiadzie Strażackiej zdobyły 
uczennice klasy IV,  biorąc udział w XVI Zlocie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Puck. 

- na zajęciach Koła Polonistycznego, w klasach IV - VI 1. wyróżnienie w kategorii klas IV – VI  w XXXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Polskiej (eliminacje gminne) zdobyła uczennica klasy IV. 

- na zajęciach Koła Regionalnego, w klasach IV - VI 1. zajęcia zachęciły dzieci do nauki języka kaszubskiego, 
2. podczas uroczystości szkolnych uczniowie śpiewali piosenki i recytowali wiersze w języku 
kaszubskim, 
3. wystawiono „Gwiżdże” (przedstawienie w języku kaszubskim). 

- na zajęciach wyrównawczych w klasach II-III 1. uczeń klasy III zdobył 75 pkt. w kategorii Maluch w konkursie matematycznym „Kangur”). 

- na dodatkowych zajęciach z matematyki, przygotowujących                               
do sprawdzianu szóstoklasisty 

1. bardzo dobry wynik uczennicy klasy VI w konkursie „Oxford” (80 pkt. /100) 

PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE EFEKTY: 

- w klasie „0”: opracowanie planów działań wspierających                               
dla dzieci o niższych wynikach diagnozy, prowadzenie działań 
kompensacyjno-wyrównawczych 

1. wyższe wyniki diagnozy w II semestrze, 
2. 18 uczniów z oddziałów przedszkolnych (na 29) rozpocznie naukę w klasie I. 

- indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy III: został 
opracowany indywidualny plan terapii logopedycznej                           

1. zajęcia pomogły uczniowi w lepszym opanowaniu techniki głośnego i cichego czytania                                                 
ze zrozumieniem oraz pisania ze słuchu,  
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i pedagogicznej 2. uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w nauczaniu na koniec roku szkolnego, 
3. uczeń zdobył wysoki wynik w Konkursie matematycznym „Kangur”. 

- na zajęciach wyrównawczych w klasie II i III 
 

1. bardzo dobre wyniki na Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty:  
• pisanie – wynik wyższy o 1 pkt. niż w kraju i województwie, 
• czytanie – wynik na tym samym poziomie, co w kraju i województwie, 
• elementy wiedzy o języku - wynik na tym samym poziomie, co w kraju i województwie, 
• rozwiązywanie zadań tekstowych - wynik na tym samym poziomie, co w kraju i województwie. 
2. 3 uczniów klasy II osiągnęło bardzo wysokie wyniki po diagnozie, w tym wysokie wyniki                              
z edukacji matematycznej. 

- na zajęciach  Szkolnego Koła Sportowego (indywidualne 
podejście do każdego ucznia, ze zwróceniem uwagi na jego 
predyspozycje i niedociągnięcia) 

1. uczniowie słabsi próbują swych sił, startując w zawodach sportowych  
oraz w programie aktywizacyjnym „MultiSport”,  
2. zorganizowanie zawodów sportowych w biegach sztafetowych oraz meczy piłki nożnej (wspólnie 
ze Szkołą Podstawową w Strzelnie) – integracja uczniów, umacnianie wiary we własne siły, 
osiąganie wartościowych i trudnych celów. 

- na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, w klasach IV - 
VI 

1.bardzo dobry wynik w zakresie standardu: „czytanie” na sprawdzianie szóstoklasisty 
(01.04.2014r.), 
2. dobry wynik (64,9 %) w zakresie wymagań podstawy programowej (j.polski) – wym. I – Odbiór 
wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (Sprawdzian czwartoklasisty z Operonem 
 – 05.06.2014), 
3. bardzo dobry wynik (78,6%) w zakresie wymagań podstawy programowej (j.polski) – wym. II – 
Analiza i interpretacja tekstów kultury (Sprawdzian piątoklasisty z Operonem – 05.06.2014), 
4. bardzo dobry wynik (71,4%) w zakresie wymagań podstawy Programowej (j.polski) – wym. I - 
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (Sprawdzian piątoklasisty                                         
z Operonem – 05.06.2014), 
5. brak drugoroczności. 

- na zajęciach terapii pedagogicznej  
• szczególny nacisk położono na ćwiczenia ortograficzne oraz gry                                                                    
i zabawy dydaktyczne niwelujące dysfunkcje rozwojowe będące 
przyczyną niepowodzeń szkolnych;  
• realizując treści programowe uwzględniono potrzeby uczniów 
oraz zapewniono im poczucie bezpieczeństwa;  
• stosowano wyłącznie pozytywne wzmocnienia, motywując 
uczniów do dalszej pracy;  
•realizacja programu oparta była na bezwzględnej akceptacji                                      
i indywidualizacji;  

1. zajęcia wdrożyły uczniów do autokorekty, budowały pozytywną motywację do nauki, rozwijały 
mowę, wzbogaciły słownik uczniów, 
2. bardzo dobre wyniki Ogólnopolskiego Testu Trzecioklasisty z Operonem,  
3. nastąpiła poprawa w zakresie tempa czytania u uczniów oraz zwiększył się wskaźnik koncentracji 
(czytanie ze zrozumieniem), 
4. brak drugoroczności. 
 

- na zajęciach wyrównawczych z matematyki, w klasach IV – V 1. bardzo dobry wynik (84,8 %) w zakresie wymagań podstawy Programowej  (matematyka) – 
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- na zajęciach przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty wym. I – Sprawność rachunkowa (Sprawdzian czwartoklasisty z Operonem – 05.06.2014), 
2. udział w konkursach matematycznych: „Oxford”, „Kangur”, 
3. brak drugoroczności. 

- na zajęciach logopedycznych (I semestr – 38 uczniów, II semestr 
–  36 uczniów); 

1. dzieci usprawniły w znacznym stopniu funkcje swoich narządów artykulacyjnych, 
2. poprawiła się zdolność dzieci do różnicowania słuchowego i wzrokowego zaburzonych głosek.  

WNIOSKI DO PRACY W ROKU SZK. 2014/2015 

KLASY 0-III KLASY IV - VI 

• stosować i wykorzystywać role wzmocnień pozytywnych w pracy 
wychowawczej, 
• pogłębiać proces integracji zespołu klasowego, 
• pracować nad umiejętnością zachowania się uczniów w sytuacjach 
stresowych,  
• kontynuować indywidualizację nauczania i oceniania uczniów, którzy 
mają trudności w nauce, 
• zorganizować wycieczkę po naszej gminie w celu lepszego poznania 
okolicy, 
• dobierać indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do 
możliwości konkretnego dziecka, respektować zalecenia z Poradni PP, 
• zachęcać uczniów do aktywnego  udziału w życiu klasy i szkoły, 
• konsekwentnie respektować zasady regulaminu szkolnego dotyczącego 
zachowania na przerwach 
• zachęcać uczniów do uprawiania sportu i aktywnego trybu życia, 
• zachęcać uczniów zdolnych do udziału w konkursach, 
• zwiększyć ilość książek wypożyczanych z biblioteki szkolnej, zachęcać do 
czytelnictwa. 

•  kłaść nacisk na kształtowanie postaw zdrowotnych poprzez aktywność 
fizyczną, czyli angażowanie uczniów ze wszystkich klas do udziału                                                
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,  w ramach programu „MultiSport”, 
• problemy wychowawcze analizować  na bieżąco przez zespoły oddziałowe,  
• zaprosić do udziału w spotkaniach panią pedagog i wspólnie z nią określić 
zakres oddziaływań wychowawczych, 
• wspierać rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem         
w domu, 
• zachęcać uczniów do starannego prowadzenia zeszytów, odrabiania prac 
domowych, 
• doskonalić umiejętności komunikacji, rozwijać współpracę w klasach, 
integrować uczniów, 
• poszukiwać i wdrażać do praktyki szkolnej nowe rozwiązania dydaktyczne, 
• zacieśniać współpracę zespołów oddziałowych (klasy I – III) i  nauczycieli klas 
IV – VI w celu opracowania wspólnych działań dydaktycznych                                        
i wychowawczych mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły, 
• pracować nad umiejętnością zachowania się uczniów w sytuacjach 
stresowych, trudnych, 
• dążyć do nabycia przez uczniów umiejętności komunikowania się i 
rozwiązywania konfliktów, 
• monitorować frekwencję uczniów, 
• otoczyć opieką uczniów mających problemy rodzinne, zapewnić im pomoc 
specjalisty, 
• zorganizować pomoc koleżeńską dla uczniów potrzebujących, 
• zorganizować warsztaty dla uczniów – przeciwdziałające agresji słownej, 
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sprzyjające integracji, 
• zachęcać uczniów do aktywnego  udziału w życiu klasy i szkoły, wyzwalać w 
nich własną inicjatywę, 
• zachęcać do czytelnictwa, 
• zachęcać do działań ekologicznych. 

 

EWALUACJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Zamierzone działania wychowawcze. 

       Działania wychowawcze będą odbywały się na następujących płaszczyznach: 

        Wychowawca   -  uczeń 

• Integracja zespołu klasowego poprzez:  

-    poznanie podstawowych potrzeb ucznia 
-    otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka (rozmowy indywidualne) 
-    zajęcia warsztatowe (zawarcie kontraktu klasowego), określenie zasad dobrej komunikacji 

       W wyniku tych działań uczeń potrafi: 

-    dostrzec i przedstawić swoje potrzeby 
-    nawiązywać kontakt z wychowawcą w sytuacjach dla niego trudnych 
-    utożsamiać się z zespołem klasowym (komunikować się z rówieśnikami) 
-    określić swoją pozycję w klasie, dokonać samooceny 

• Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez:  

-    obserwacje zespołu klasowego w celu poznania istniejących problemów wychowawczych 
-    zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień  
-    inspirowanie uczniów do zachowań asertywnych, otwartych, przyjacielskich 
-    organizowanie akcji społecznych, szkolnych 
-    motywowanie uczniów do działań zapobiegających przejawom agresji 
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W wyniku tych działań uczeń : 

-    jest świadomy problemów i chce je rozwiązywać 
-    potrafi nawiązać ścisły kontakt z wychowawcą klasy 
-    potrafi panować nad swoimi emocjami (zwalcza w sobie zachowania agresywne) 
-    jest tolerancyjny w stosunku do rówieśników 
-    potrafi zachowywać się asertywnie 
-    zna rodzaje uzależnień i ich konsekwencje 
-    regularnie uczęszcza do szkoły 

       Wychowawca   -  nauczyciele 

• zasięganie informacji u nauczycieli o pracy całego zespołu  
• koordynacja działań wychowawczych nauczycieli wobec ogółu uczniów  
• utrzymanie stałego kontaktu z uczącymi w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym  
• wspólne ustalenie planu pomocy uczniom słabym i zaniedbanym środowiskowo  

       W wyniku tych działań nauczyciel potrafi : 

-    dokonać obiektywnej oceny sytuacji wychowawczej zespołu klasowego 
-    przy pomocy nauczycieli przedmiotowych zapobiegać i eliminować przejawy niepowodzeń szkolnych (objęcie indywidualną opieką uczniów wymagających 
pomocy) 
-    modyfikować swój plan pracy wychowawczej 
-    analizować swoje sukcesy i porażki wychowawcze 

       Wychowawca   -  pedagog szkolny 

• wspólne rozpoznanie potrzeb i trudności uczniów (objęcie opieką uczniów najbardziej potrzebujących pomocy)  
• dokonywanie obserwacji i diagnozy poszczególnych zespołów klasowych przy aktywnym udziale wychowawcy  
• współdziałanie w sytuacjach zagrożenia (objęcie nadzorem uczniów nie wypełniających obowiązku szkolnego, z rodzin zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, walka z uzależnieniami, pomoc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych)  
• współudział pedagoga w realizacji założeń planu wychowawczego klasy (udział w zajęciach warsztatowych)  
• kierowanie do pedagoga uczniów sprawiających problemy wychowawcze  
• włączanie pedagoga w rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych w zespołach klasowych  
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       W wyniku tych działań wychowawca potrafi : 

-    dokonać wnikliwej analizy sytuacji wychowawczej zespołu  klasowego 
-    objąć opieką uczniów wymagających indywidualnego nadzoru 
-    rozwiązywać sytuacje trudne zaistniałe w klasie 
-    motywować do działania uczniów słabych i zaniedbanych  środowiskowo 
-    kształtować w uczniach poczucie własnej wartości 
-    wdrażać uczniów do przezwyciężania sytuacji trudnych 

       Wychowawca   -  rodzice 

• poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów  
• poznanie środowiska rodzinnego ucznia w celu dokonania wnikliwej analizy jego problemów wychowawczych  
• nawiązanie ścisłego kontaktu z rodzicami dzieci mających problemy wychowawcze  
• włączanie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły  
• pedagogizacja rodziców mająca na celu zapobieganie różnym niepowodzeniom szkolnym  

       W wyniku tych działań wychowawca potrafi : 

-    określić potrzeby jego wychowanków 
-    zdiagnozować środowisko rodzinne ucznia 
-    rozwiązywać sytuacje trudne pojawiające się w zespole klasowym 
-    aktywizować rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły 
-    przekazać i uświadomić rodzicom wszelkie problemy i zagrożenia 
     wynikające z analizy jego pracy wychowawczej 

       Ewaluacja powinności wychowawcy klasowego 

• analiza dokonań wychowawczych na podstawie obserwacji 
• indywidualna rozmowa z wychowawcą na temat sukcesów i porażek wychowawczych  
• arkusz oceny pracy wychowawczej na I i II semestr  
• analiza dokumentacji zebranej w teczce wychowawcy klasowego  
• lekcje koleżeńskie o tematyce wychowawczej  
• ankiety kierowane do uczniów i rodziców  

       Osoby odpowiedzialne za ewaluację:  
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• dyrektor szkoły  
• wychowawca  
• nauczyciele  
• uczniowie  
• rodzice  

       Okres realizacji:  

• cały rok szkolny  

      Ewaluacja pracy samorządu uczniowskiego 
 
Ewaluacji dokonują: 

• dyrektor szkoły  
• opiekun samorządu  
• wychowawcy klas  
• uczniowie  

        Ewaluacja odbywa się poprzez 

• rozmowy z uczniami (wnioski, sprawozdania)  
• sprawozdanie z pracy samorządu uczniowskiego opiekuna samorządu  
• hospitacje organizowanych imprez  

        Okres realizacji  

• cały rok szkolny  

 

IV. USTALENIE PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
1. Bezpieczeństwo w życiu codziennym. 
2. Rozpoznawanie zagrożeń. 
3. Właściwe wyrażanie emocji i nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
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4. Kultura zdrowotna. 
5. Rozwój zainteresowań, odkrywanie talentów i pasji. 
6. Twórcza aktywność uczniów. 
 

V. ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 
RODZAJ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-III: 
 
Działania wychowawcze z uczniem 
 

Zadania do realizacji Sposoby realizacji Klasy Termin 

Organizacja zespołu klasowego. Integracja zespołu klasowego poprzez gry i zabawy integracyjne. 
Poznanie budynku szkolnego, pomieszczeń w nim znajdujących 
się, szatni oraz terenu wokół szkoły.                               
Realizacja programu adaptacyjnego.                        
Wybór samorządu klasowego.   
Zagospodarowanie półek indywidualnych.          
Dostosowanie wysokości ławek i krzeseł do wysokości dzieci. 

I-III 
 
 
I 
I-III 

wrzesień 

Ustalenie klasowych norm i zasad 
postępowania. 

Podział obowiązków w klasie. 
Sformułowanie kontraktu klasowego. 
Przestrzeganie zasad i norm dobrego zachowania na co dzień. 
Poszanowanie własności cudzej i własnej. 
Pomoc kolegom w różnych sytuacjach. 
Reagowanie na sukcesy i porażki. 
Uwrażliwienie na bezpieczne spędzanie czasu podczas przerw. 
Szacunek do ludzi o innej kulturze i wyznaniu. 

I-III wrzesień 
 
 
cały rok 

Dziecko i jego emocje. Wyrażanie uczuć szacunku, wdzięczności, miłości. 
Stosunek do osób bliskich. 
Uświadomienie egzystencji osób chorych i niepełnosprawnych-
poszanowanie ich potrzeb /akcja  charytatywna: „Gwiazdka dla 
Oliwki”/ 
Znaczenie przyjaźni i koleżeństwa. 

I-III cały rok 
 
 
grudzień 
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Zachowanie właściwej atmosfery w rodzinie. 
Poznanie sposobów wyrażania emocji poprzez działalność 
plastyczną i muzyczną. 

Dziecko we współczesnym świecie. 
 
 
 
 
 
 

Uświadomienie uczniom przynależności do środowiska 
lokalnego i państwa. 
Zapoznanie z ważnymi instytucjami. 
Uświadomienie osiągnięć człowieka w zakresie wynalazków –
przykłady z różnych dziedzin. 
Racjonalne korzystanie z telewizji, kina i komputera-
podkreślenie ich funkcji poznawczych /udział w akcji „Szkolny 
Dzień Bezpiecznego Internetu”/. 

III 
 
 
II 
 
I-III 

cały rok 
 
 
 
 

Doskonalenie procesu nauczania. Opracowanie i wdrożenie prawidłowych kryteriów oceniania. 
Systematyczna kontrola efektów pracy ucznia. 
Stosowanie metod indywidualizacji nauczania. 
Współpraca z PPP i pedagogiem szkolnym. 
Prowadzenie zajęć wyrównawczych. 
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 
Zorganizowanie konkursu recytatorskiego. 
Zorganizowanie spartakiady sportowej. 
Zorganizowanie konkursu pięknego czytania fragmentu 
wybranej lektury. 
Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki – „Biblioterapia” 
/udział w  Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji/ 

I-III 
 
 
 
I-III 
III 
I-III 
I-III 
III 
 
I-III 

wrzesień 
 
cały rok 
 
 
 
marzec 
kwiecień 
listopad 
 
cały rok 
październik 

Wszechstronne rozwijanie zainteresowań 
uczniów. 

Udział w uroczystościach klasowych szkolnych zgodnie                                       
z harmonogramem imprez. 
Udział w zajęciach pozalekcyjnych: 
-koło taneczne, 
-koło artystyczne, 
- koło „Mistrz Pięknego Czytania”, 
- koło plastyczne, 
- Koło Małego Poligloty, 
Kształtowanie postaw proekologicznych. 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

I-III 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
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Elementy kultury narodowej. 
Aktywny udział w przeglądach i konkursach. 
Organizowanie wystaw prac plastycznych i technicznych 
uczniów. 
Promowanie czytelnictwa /bajki profilaktyczne, wystawy 
książek, gazetki/. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Żywa lekcja historii. 

 
 
 
 
 
 
 
kwiecień 

Kształtowanie nawyków dbania o 
bezpieczeństwo, zdrowie oraz dbania o 
środowisko.  
Rozpoznawanie zagrożeń. 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, na terenie szkoły, w drodze 
do domu – pogadanki. 
Realizacja programu,, Klub Bezpiecznego Puchatka”. 
Przygotowanie przedstawienia i przeprowadzenie konkursu dla 
klasy I ,,Bezpiecznie do szkoły’. 
Poznanie ważnych sygnałów alarmowych. 
Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych. 
Udział w Programie Profilaktycznym Komendy Powiatowej 
Policji w Pucku: 
- wręczenie „Elementarzy Bezpieczeństwa” uczniom klasy I, 
- wykonanie klasowych „Elementarzy bezpieczeństwa”                                 
w klasach podczas zajęć z wychowawcami. 
Udział uczniów klasy III w konkursie na kreację znaku 
drogowego „Zapnij pasy” (organizator: grupa „Lotos”). 
Znaczenie ruchu dla zdrowia. 
Aktywny udział w gimnastyce korekcyjnej, badanie wad 
postawy. 
Racjonalne odżywianie się - warsztaty chemiczne na temat 
zdrowego żywienia: „Smaczne, ale czy zdrowe”. 
Wartości odżywcze warzyw i owoców. 
Udział w programie,, Owoce i warzywa w szkole”. 
Różne formy spędzania czasu wolnego. 
Udział w akcjach prozdrowotnych / m.in. zajęcia z pierwszej 
pomocy przedmedycznej/. 
Udział w akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. 

I-III 
 
I 
II 
 
II 
 
I-III 
 
I 
I-III 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok 
 
październik 
październik 
 
 
 
 
 
wrzesień 
 
 
wrzesień 
 
 
październik-
marzec 
wrzesień 
 
cały rok 
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Wdrażanie do segregowania śmieci. 
Zapoznanie z przyrodą regionu- realizacja programu „Czym 
skorupka za młodu”.        
Zachęcanie do opieki nad zwierzętami i obserwacji 
przyrodniczych /akcja: „Przyjazna łapa”/.              
Rozmowy o trudnych sytuacjach- komunikowanie swoich 
potrzeb nauczycielowi.                   
Wskazanie osób, do których uczeń może się zwrócić o pomoc w 
sytuacjach trudnych.   
Obchody Tygodnia: „Stop – agresji i przemocy!” /udział w 
przedstawieniu profilaktycznym, spotkanie z policjantem, 
kuratorem sądowym, w prezentacji na temat zasad fair – play, 
w warsztatach: „Nie tylko pięścią”, wykonanie gazetek, 
plakatów, pogadanki z pedagogiem i Rzecznikiem Praw 
Dziecka”/. 
Udział w akcji „Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I-III 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
luty 

Kształtowanie uczuć patriotycznych. Charakterystyczne cechy okolicy, w której dzieci spędziły 
wakacje. 
Wzbogacanie wiedzy o Polsce i regionie poprzez wycieczki, 
zabawy edukacyjne, konkursy, gazetki, lekcje muzealne. 
Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych. 
Poznanie ważniejszych wydarzeń historycznych/ udział w 
obchodach Dnia Niepodległości /obchody szkolne, gminne/, w 
uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja/ 
Budzenie dumy narodowej.  
Urządzenie kącika regionalnego.  
Przypomnienie sylwetki patrona szkoły. 
Aktywny udział w uroczystości z okazji 30. Rocznicy Nadania 
Imienia Szkole 

I, II 
 
I-III 
 
 
 
 
I 
I-III 

wrzesień 
 
cały rok 
 
 
 
październik, maj 
 
marzec 

 
 
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Zadania do realizacji Sposoby realizacji Klasy Termin 
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Integracja zespołu rodzicielskiego. Spotkania z rodzicami prowadzone metodami aktywnymi. 
Wybory dwójek klasowych. 
Uczynienie rodziców współautorami planu wychowawczego 
klasy. 

I-III okazjonalnie 
 

wrzesień 

Zaangażowanie rodziców w życie klasy                             
i szkoły. 

Współpraca rodziców przy organizacji imprez i uroczystości 
szkolnych. 
Współudział w urządzaniu sal lekcyjnych . 
Udział w akcji „Święto drzewa” 
Udział w akcji charytatywnej „Gwiazdka dla Oliwki” 

I-III okazjonalnie 
 
 

październik 
grudzień 

Pedagogizacja rodziców. Warsztaty z pedagogiem: ,, Wartości w świecie dziecka” 
Warsztaty z pedagogiem: ,,Problem dzieci egocentrycznych” 
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia i pedagogiem: „Stop 
przemocy – szukaj pomocy!” 
Warsztaty: „Jak pomóc dziecku w nauce ortografii” 

II 
II 

I -III 

listopad 
styczeń 
listopad 

       
     październik 

Informowanie o postępach edukacyjnych 
i o trudnościach. 

Informacje w dzienniczkach, spotkania indywidualne, 
wywiadówki, informacje telefoniczne. 

I-III cały rok 

Współpraca z GOPS. Zorganizowanie pomocy rodzinom mającym problemy 
finansowe. 

I-III według potrzeb 

 
RODZAJ DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV - VI 
 
Działania wychowawcze z uczniem 

 
Zadania do realizacji Sposoby realizacji Klasy Termin 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej 
przestrzegający zasad bezpieczeństwa w 
życiu codziennym. 

Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu klasy. 
Powierzenie uczniom zadań do wykonania.  
Organizowanie imprez klasowych. 
Zajęcia wychowawcze na temat tolerancji, prawidłowej 
komunikacji z innymi ludźmi, pomocy koleżeńskiej, przyjaźni, 
zapobiegania agresji. 
Pogadanka na temat:  Dobry kolega- jaki jest ,jaki powinien być? 
Zwracanie uwagi na zachowanie uczniów /na bieżąco/. 

IV-VI 
 
 
 
 
VI 
IV-VI 

w ciągu roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
wrzesień 
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Wykonanie klasowych „Elementarzy bezpieczeństwa”                                 
w klasach podczas zajęć z wychowawcami. 

w ciągu roku 
szkolnego 
 

Rozwój samorządności uczniów. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia. 
Opieka nad klasopracownią. 
Udział uczniów w pracach samorządu szkolnego.  
Udział w dyskusjach na godzinach wychowawczych. 
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia. 
Podejmowanie własnych inicjatyw przez uczniów, m.in. 
zorganizowanie Dnia Praw Dziecka. 
Udział w Światowym Dniu Wolontariatu, akcji WOŚP, akcji 
„Góra Grosza”. 

IV-VI wrzesień 
 
w ciągu roku 
szkolnego 
 
 
 
listopad, styczeń 

Poznanie swoich predyspozycji. Przygotowanie imprez klasowych. 
Analizowanie własnych zainteresowań. 
Zabawy i rozmowy n/t własnych predyspozycji, poznawanie 
samego siebie, swoich słabych i mocnych stron. 
Sposoby radzenia sobie ze stresem- zajęcia z psychologiem, 
warsztaty z pedagogiem. 
Filozoficzne i psychologiczne problemy okresu dojrzewania. 

IV-VI 
 
 
 
 
 

w ciągu roku 
szkolnego 
 

Uczeń jako członek rodziny. Rozmowy na tematy : „Rodzina i ja",  ,,Moja rola w 
przygotowaniu świąt”, itp. Dyskusja na temat  obowiązków 
domowych uczniów. 

VI 
 

 

grudzień 
 

Uczeń jako twórca swojej przyszłości. Kim chciałbym być,  gdy dorosnę? – dyskusja. 
Dlaczego warto się uczyć – pogadanka. 
Praca moich rodziców – drama. 
Gimnazjum – to brzmi dumnie – wycieczka do Gimnazjum                            
w Starzynie na „dzień otwarty”. 

VI styczeń 
luty 
maj 
czerwiec 

Rozwój zainteresowań. Rozmowy na tematy interesujące uczniów.  
Wycieczki turystyczno- krajoznawcze.  
Wyjazdy do kina, teatru. 
Spotkania  z ciekawymi ludźmi. 
Aktywny udział uczniów w przeglądach i konkursach, 
uroczystościach, imprezach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych. 

IV-VI w ciągu roku 
szkolnego 
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Aktywny  udział uczniów w życiu klasy i szkoły, wykazywanie się  
własną inicjatywą.  
Udział w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji, 
zachęcenie do czytelnictwa, warsztaty, akcja „Czytamy razem”. 
Żywa lekcja historii. 

 
 
październik 
 
kwiecień 

Ochrona środowiska jako podstawa 
psychofizycznego rozwoju człowieka. 

Udział w akcji :"Sprzątanie Świata", Dzień Ziemi”, „Święto 
Drzewa”. 
Udział w akcjach zbierania makulatury, baterii, puszek. 
Dyskusja na temat ochrony środowiska. 
Rozmowa na temat wykorzystania surowców wtórnych. 
Prace porządkowe na terenie szkoły i w klasie, sadzenie drzew. 
Udział w konkursach: „Czarodziejskie Drzewo”, „Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie”. 

IV-VI wrzesień, 
październik 
kwiecień 
 
w ciągu roku 
szkolnego 
 
październik 

Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień. Spotkanie z pielęgniarką. 
Pogadanki na temat: „Zdrowie – czym jest i jak je pielęgnować”, 
„Pierwsza pomoc medyczna”. 
Warsztaty chemiczne na temat zdrowego żywienia: „Smaczne, 
ale czy zdrowe”. 
Zorganizowanie akcji: „Dzień zdrowej kanapki” 
Udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, programach 
sportowych („MultiSport”). 
Udział w zawodach sportowych, w szkolnym Dniu Sportu. 
Wycieczki piesze i rowerowe. 
Pogadanki na temat :" Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka " 
"Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka ", „Wpływ narkotyków                         
i dopalaczy na zdrowie człowieka”. 
Wyjazdy na basen. 
Realizacja projektu edukacyjnego promujący zdrowy styl życia 
„Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 
Udział w akcji „Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

VI 
 
 
IV-VI 
 
V 
 
VI 
 
 
IV-VI 
 
 
 
 
 
 

wg 
harmonogramu 
 
wrzesień 
 
wrzesień 
 
 
 
w ciągu roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
luty 

Rozwiązywanie konfliktów. 
Walka z agresją i przemocą. 

Spotkanie z pedagogiem i Rzecznikiem praw dziecka. 
Uczestnictwo w kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. 
Zespołowe rozwiązywanie problemów. 

IV-VI 
 

październik 
 
listopad 
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Organizowanie debat i dyskusji, warsztaty z pedagogiem. 
Obchody Tygodnia: „Stop – agresji i przemocy!” /udział w 
przedstawieniu profilaktycznym, spotkanie z policjantem, 
kuratorem sądowym, w prezentacji na temat zasad fair – play, 
w warsztatach: „Nie tylko pięścią”, wykonanie gazetek, 
plakatów, pogadanki z pedagogiem i Rzecznikiem Praw 
Dziecka”/. 

w ciągu roku 
szkolnego 
listopad 
 

Tradycje i obrzędowość Zwiedzanie zabytków Mieroszyna – Kurhan. 
Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Rozewiu.  
Utrzymywanie porządku przy pomniku i grobach poległych                                       
w Lasach Piaśnickich; zapoznanie się z historią tego miejsca. 
Okolicznościowe gazetki, montaże poetycko – muzyczne. 
Udział w konkursach. 
Tradycje w obchodach święta "Wszystkich Świętych" 
Opieka nad grobem patrona szkoły. 
Udział w obchodach Dnia Niepodległości /obchody szkolne, 
gminne/, w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, rocznicy nadania imienia szkole. 

IV, VI 
 
 
VI 
 
 
 
VI 
IV-VI 
IV - VI 

wrzesień 
czerwiec 
 
listopad 
 
 
cały rok 
listopad 
cały rok 
październik, 
maj, marzec 

 
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

Zadania do realizacji Sposoby realizacji Klasy Termin 

Integracja zespołu 
rodzicielskiego. 

Spotkania z rodzicami prowadzone metodami aktywnymi. 
Wybory dwójek klasowych. 
Uczynienie rodziców współautorami planu wychowawczego klasy. 

IV-VI okazjonalnie 
 

wrzesień 

Zaangażowanie rodziców 
w życie klasy i szkoły. 

Współpraca rodziców przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych 
Współudział w urządzaniu sal lekcyjnych . 

IV-VI okazjonalnie 

Pedagogizacja rodziców. Spotkanie z pedagogiem z PPP w Pucku. 
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Ucznia i pedagogiem: „Stop przemocy – szukaj 
pomocy!” 
Warsztaty: „Jak pomóc dziecku w nauce ortografii” 

 
 

I -III 

do uzgodnienia 
listopad 

       
     październik 

Informowanie o 
postępach edukacyjnych         
i o trudnościach. 

Spotkania indywidualne, wywiadówki, informacje telefoniczne. IV-VI cały rok 
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Współpraca z GOPS. Zorganizowanie pomocy rodzinom mającym problemy finansowe. I-III według potrzeb 

 
Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie w dniu 09.09.2014r. 

Zapoznano Radę Rodziców. 

 


