Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie na lata 2022-2023

Załącznik nr 1
Do UCHWAŁY NR 3/2022/2023
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
z dnia 27.09.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubinie
realizowany w roku 2022-2023

Program zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2022 r. i
przekazano Radzie Rodziców do uchwalenia
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
uchwaliła Program 27.09.2022 ( Uchwała Rady Rodziców nr 3/2022/2023
Autorzy:
Dorota Słabicka
Agnieszka Mielnik-Chudzia
Edyta Sznabel
Katarzyna Matłosz
Maciej Lindmajer

Lubin 2022

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie na lata 2022-2023

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78
poz. 483 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze
zmianami ).
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r. poz. 1915 ze
zmianami).
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1700);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1119);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);
 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia
09.08.2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591 ze zmianami);
 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z dnia 24.08.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 1578
ze zmianami);
 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1449)
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10.12.1948r.;
 Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.;
 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989r.;
 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na lata szkolne 2022/2023;
 Statut Szkoły.
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WPROWADZENIE
Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dzieciom przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad
oraz reguł, którymi mają się oni kierować w swoim życiu. Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci jest rodzina, którą szkoła powinna
wspierać w dziedzinie wychowania.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opisuje treści i zadania o charakterze
wychowawczym i jest ściśle powiązany ze Statutem Szkoły. Realizowany będzie przez
wszystkich nauczycieli przy współudziale niepedagogicznych pracowników szkoły oraz
wsparciu rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi i staramy się stwarzać warunki oraz środowisko zapewniające uczniom wszechstronny rozwój na miarę ich możliwości i indywidualnych predyspozycji intelektualnych oraz fizycznych. Naszym celem jest wychowanie i wyposażenie dzieci i młodzieży w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali
się̨ świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują̨:
rodziny, miasta, kraju, świata.
Naszym zadaniem jest kreowanie pozytywnych relacji uczeń–nauczyciel, opartych na
wzajemnym zaufaniu, szacunku, współpracy, otwartości, a przez to stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, emocjonalnego i intelektualnego z uwzględnieniem zmieniających się̨ realiów współczesnego świata i cywilizacji. W procesie kształcenia wykorzystujemy najnowsze techniki dydaktyczne i wychowawcze oraz technologie informacyjne. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich
rodziców.

WIZJA SZKOŁY I SYLWETKA ABSOLWENTA
Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było.
Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.
Janusz Korczak
Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą
uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Dążymy do tego, aby
uczniowie naszej szkoły stali się ludźmi odpowiedzialnymi i mającymi poczucie własnej wartości. Nasi absolwenci znają techniki uczenia się, przygotowani są do wzięcia odpowiedzialności za samokształcenie i dalsze doskonalenie swoich umiejętności. Umieją współpracować
w grupie, potrafią organizować pracę zespołu. Będą̨ oni świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem rodzimej kultury i tradycji,
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przy jednoczesnym tolerancyjnym nastawieniu do innych – szczególnie osób niepełnosprawnych.
Mają wykształcone poczucie sprawiedliwości. Angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Są aktywni, zaangażowani w sprawy klasy, szkoły i środowiska. Radzą sobie w sytuacjach stresowych. Rozumieją i unikają zagrożeń cywilizacyjnych, przyjmując asertywną postawę wobec tych zjawisk. Znają zasady kultury osobistej,
przestrzegają norm obyczajowych, rozpoznają wartości moralne. Sprawnie posługują się
technologią informacyjną w celach edukacyjnych.

DIAGNOZA
Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, po
uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań́ rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły.
Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie:
 obserwacji zachowania uczniów w trakcie lekcji i przerw;
 obserwacji stylu odpoczynku i zabaw uczniów;
 obserwacji sytuacji bytowej uczniów pod kątem: posiadania drugiego śniadania, odpowiedniego ubioru, przyborów szkolnych;
 rozmów z wychowawcami, nauczycielami, terapeutami oraz personelem szkoły;
 rozmów z rodzicami i uczniami;
 analizy dokumentacji szkolnej;
 analizy frekwencji uczniów;
 monitorowanie postępów edukacyjnych – analiza ocen semestralnych i końcowo rocznych;
 ewaluacji wewnętrznych szkoły;
 kontaktów z instytucjami wspierającymi dziecko oraz rodzinę.
Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zauważa się, iż występują następujące obszary
zagrożeń i zachowania problemowe:
 uczniowie wykazują niski poziom motywacji do nauki;
 mało czasu poświęcają na aktywności fizyczne;
 nadmiernie korzystają z technologii informacyjnej (komputery, smartfony itp.);
 niektórzy uczniowie przejawiają brak wszechstronnych zainteresowań, wynikających
z niskiej ciekawości poznawczej;
 uczniowie wykazują trudności w sferze funkcjonowania psychospołecznego i emocjonalnego – w szkole występują przypadki konfliktów między uczniami (agresja słowna,
wulgaryzmy, bójki);
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zauważa się brak wzajemnego wsparcia, pomocy koleżeńskiej; cześć uczniów nastawiona jest na sukces, realizowany w atmosferze niezdrowej rywalizacji;
sporadycznie występują sytuacje trudne wychowawczo w zachowaniu uczniów zdrowych względem uczniów niepełnosprawnych;
zaobserwowano także problemy w zachowaniu uczniów zdrowych w otoczeniu osób
niepełnosprawnych;
stwierdzono konieczność objęcia opieką pedagogiczną uczniów zdolnych, w celu dalszego rozwijania ich uzdolnień;
konieczne jest objęcie pomocą i wsparciem uczniów z Ukrainy, w związku z toczącym
się konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE
1) Wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym, moralnym, duchowym i patriotycznym.
2) Wspomaganie uczniów w procesie kształtowania własnej osobowości, a także wspomaganie działalności wychowawczej rodziców, bądź opiekunów prawnych.
3) Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
4) Za realizację zaproponowanych treści i działań odpowiedzialni są wszyscy członkowie
społeczności szkolnej, szczególnie wychowawcy, terapeuci i nauczyciele.
W programie uwzględniono kierunki Ministerstwa Edukacji i Nauki do realizacji
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1) Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.
2) Wspomaganie procesu wychowania realizowanego przez środowisko rodzinne
oraz lokalne, a także wspieranie ucznia w jego rozwoju osobowym.
3) Kształtowanie człowieka zdolnego do świadomych i samodzielnych osadów i działań,
otwartego na nowe treści oraz kształtującego własną świadomość moralną.
4) Wdrażanie wychowanków do respektowania norm społecznych oraz uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym, poprzez wyposażenie jej w odpowiednią wiedzę
i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych cech charakteru.
5) Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji i mobbingowi.
6) Rozwijanie w uczniach poczucia zadowolenia z podejmowanych działań, realizacji
swoich pasji i zainteresowań, a przez to dążenie do ogólnego dobrostanu psychofizycznego.
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7) Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w związku z możliwymi szkodami wynikającymi z konkretnych zachowań problemowych oraz zagrożeń związanych ze specyfiką
otoczenia.
8) Eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami.
9) Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych,
dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji.
10) Uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnej.
11) Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na szkodliwość fastfoodów.
12) Budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
13) Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia.
14) Adaptacja uczniów z Ukrainy do nowych warunków szkolnych.
15) Wspieranie uczniów zdolnych w ich dalszym rozwoju.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny powinien być wdrażany w sposób planowy i ciągły podczas:
 zajęć dydaktycznych;
 lekcji wychowawczych;
 zajęć z pedagogiem, psychologiem szkolnym, wychowawcą;
 zajęć pozalekcyjnych;
 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 zajęć specjalistycznych;
 spotkań i warsztatów profilaktycznych;
 wycieczek;
 konkursów;
 imprez szkolnych i klasowych;
 spotkań i konsultacji indywidualnych;
 współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
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SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
Cele

Zadania
a)

Kształtowanie rozwoju
intelektualnego
i podnoszenie efektów
kształcenia.

Zapoznanie się̨ z sytuacją rodzinną ucznia
i środowiskiem społecznym, w którym
przebywa uczeń́ .

b)
c)
d)

e)
a)
Stworzenie
systemu
pomocy uczniom ze
specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
b)

Sposoby realizacji
Analiza dokumentów szkolnych uczniów dokonywana
przez:
 wychowawców,
 pedagoga,
 psychologa.
Sporządzenie szkolnego wykazu uczniów wymagających
pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej.
Systematyczne rozmowy z uczniami i rodzicami – monitoring sytuacji dydaktycznej uczniów.
Systematyczna współpraca z instytucjami udzielającymi
specjalistycznej pomocy, np.: poradnia psychologicznopedagogiczna, ośrodki pomocy społecznej, ośrodek pomocy
rodzinie.
Systematyczna współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.
Realizacja programów adaptacyjnych dla klas I i IV szkoły
podstawowej oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych (IPET) wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Kierowanie uczniów przejawiających problemy w nauce na
badania specjalistyczne do poradni pedagogiczno-

Odpowiedzialni
dyrektor,
wicedyrektorzy,
wychowawcy klas,
pedagog,
psycholog

dyrektor,
wychowawcy klas,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog
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c)

d)
e)
f)

g)

Rozwijanie
sowań́
i
uczniów.

zainterezdolności

a)
b)

c)
d)
e)

psychologicznej.
Zaplanowanie i realizacja działań́ wspierających uczniów:
zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz zajęcia wyrównawcze.
Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą̨.
Organizacja spotkań́ indywidualnych z rodzicami przez wychowawców i specjalistów szkolnych.
Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się̨
wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi
i wychowawczymi.
Organizacja spotkań zespołów podsumowujących pomoc
psychologiczno-pedagogiczną – wielospecjalistyczna ocena
funkcjonowania ucznia (dwa razy w roku).
Wsparcie uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia.
Przygotowanie propozycji zajęć́ w zespołach przedmioto- nauczyciele,
wych, prowadzenie zajęć́ pozalekcyjnych, kół zaintereso- wychowawcy,
wań́ , warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na bibliotekarze
wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie
programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły.
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania
i uczenia się.
Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez
8
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a)
Przestrzeganie norm
i zasad podczas zajęć
szkolnych, w tym zasad obowiązujących
podczas
kształcenia
zdalnego.
Zapobieganie wagarom.

b)
c)
d)
e)
f)
a)

Podnoszenie efektów
kształcenia i wyników
egzaminów zewnętrznych poprzez uświadamianie wagi edukacji.

Uczenie planowania
i dobrej organizacji
własnej pracy.

b)
c)

d)
e)
a)
b)

szkolną bibliotekę.
Regularne zapoznawanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole (statut, PZO, itp.).
Kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.
Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec
uczniów opuszczających zajęcia szkolne.
Przeprowadzenie zajęć́ na godzinie z wychowawcą odnośnie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Stosowanie procedur i zasad opracowanych na potrzeby
zdalnego nauczania.
Systematyczna współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i diagnoz
przedmiotowych.
Opracowywanie i realizacja programów doskonalących.
Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności uczniów: koła zainteresowań, koła przedmiotowe i przygotowujące do
egzaminu klas ósmych.
Udział w imprezach oraz konkursach (szkolnych i pozaszkolnych).
Lekcje wychowawcze poświęcone motywacji.
Warsztaty i lekcje wychowawcze poświęcone technikom
uczenia się, rozwijaniu umiejętności organizacji czasu pracy.
Udział w zajęciach rewalidacyjnych rozwijających umiejętności uczenia się.
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nauczyciele,
wychowawcy,
psycholog,
pedagog,
logopeda

przewodniczący zespołów wychowawczych,
nauczyciele
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psycholog,
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Cele

Zadania

Kształtowanie systemu wartości: obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie norm społeczno-moralnych,
tworzenie hierarchii
wartości, kształtowanie własnej odpowiedzialności, wypracowywanie twórczych
postaw, kształtowanie
wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne.

Uczenie
właściwego
pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na
niesprawiedliwość́ ,
rozwijanie empatii na
krzywdę̨
drugiego
człowieka, agresję.

Przygotowanie
uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.

OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO
Sposoby realizacji
a) Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez stosowanie procedur w sytuacjach zagrożenia przemocą i agresją.
b) Rozwijanie wśród uczniów świadomości na temat niepełnosprawności poprzez organizację m.in.: Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu, Międzynarodowego Dnia Osób
Niewidomych, Międzynarodowego Dnia Osób Niedosłyszących.
c) Włączanie uczniów niepełnosprawnych w organizację
i przebieg imprez szkolnych.
d) Poszerzanie wiedzy uczniów na temat różnorodności społecznej i narodowościowej, w ramach organizowanych
warsztatów i lekcji wychowawczych.
a) Propagowanie idei wolontariatu.
b) Organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charytatywnych.
c) Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w wolontariacie organizowanym przez stosowne instytucje.
d) Mobilizowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach
i turniejach popularyzujących wolontariat.
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Poznanie
dorobku
kulturalnego
świata
i Europy.
Rozwój poszanowania
dziedzictwa narodowego i kształtowanie
świadomości narodowej.
Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie
z kulturą regionu.
Wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

a) Integracja uczniów z Ukrainy ze środowiskiem szkolnym.
wychowawcy,
b) Realizacja projektów ogólnopolskich i szkolnych związa- nauczyciele
nych z ważnymi rocznicami historycznymi i sylwetkami
wybitnych Polaków.
c) Świętowanie rocznic i wydarzeń́ patriotycznych poprzez
udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych.
d) Organizacja konkursów i wystaw.
e) Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu.
f) Wyjścia i wycieczki – wykorzystanie zasobów internetowych w celu poznania kultury i dziedzictwa narodowego
(szczególnie w dobie kształcenia zdalnego).
g) Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki.
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Cele

Zadania

Kształtowanie rozwoju społecznego: przestrzeganie zasad właściwej komunikacji,
poszanowanie
dla
drugiego człowieka,
akceptacja praw drugiego
człowieka,
asertywność, utrwalanie
bezpiecznych
zachowań, kształtowanie
dyscypliny,
umiejętność
pracy
w zespole, inicjowanie własnej aktywności,
kształtowanie
przedsiębiorczości,
aktywne uczestnictwo
w życiu kulturalnym
klasy, szkoły, środowiska,
rozwijanie
samodyscypliny, rozwijanie zainteresowań pod kątem za-

Nabywanie umiejętności właściwej komunikacji oraz poszanowania drugiego człowieka.
Stwarzanie możliwości
budowania
właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, mobbingowi oraz dyskryminacji.

SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Sposoby realizacji
a) Realizacja projektów szkolnych i klasowych.
b) Organizowanie zajęć z wychowawcą przy współpracy pedagoga i psychologa szkolnego na temat:
 sposobów rozwiązywania konfliktów,
 asertywności,
 budowania poczucia własnej wartości,
 komunikacji interpersonalnych.
c) Organizacja i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla
uczniów niepełnosprawnych oraz przejawiających trudności
w funkcjonowaniu w grupie rozwijających umiejętności społeczne.
d) Organizowanie imprez służących integracji środowiska
szkolnego:
 wycieczki szkolne,
 ogniska,
 kiermasze,
 zabawy szkolne,
 zajęcia integracyjne dla klas pierwszych.
e) Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy
agresji w szkole.
f) Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.
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wodoznawczym, profilaktyka uzależnień
i zachowań ryzykownych, kształtowanie
postaw proekologicznych.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia
klimatu dialogu i efektywnej
współpracy,
umiejętności słuchania
innych i rozumienia
ich poglądów.
Uczenie zasad samorządności, demokracji
i poszanowania mienia.

Kształtowanie postawy szacunku wobec
środowiska naturalnego.

a) Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.
b) Warsztaty rozwijające umiejętności współpracy i organizacji
pracy w grupie.
c) Rozwijanie w uczniach potrzeby niesienia pomocy innym,
poprzez udział w akcjach wolontariatu oraz wdrażanie do
samopomocy koleżeńskiej.
d) Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów
klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.
e) Wdrażanie uczniów do poszanowania mienia własnego, innych i szkolnego.
a) Propagowanie wśród uczniów i rodziców postaw proekologicznych.
b) Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje dotyczące
środowiska.
c) Realizacja projektów i programów ogólnopolskich i szkolnych.
d) Organizacja konkursów i wystaw o tematyce ekologicznej
oraz zdrowotnej.
e) Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
f) Włączanie rodziców do aktywności na rzecz ekologii.
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Czynniki chroniące/ryzyka.
Profilaktyka uzależnień behawioralnych
w tym: uzależnienie
od gier komputerowych, smartfonów,
hazardu, pornografii.
Rozwijanie świadomości uczniów na temat
odpowiedzialności za
działania podejmowane w Internecie: cyberprzemoc, trolling,
hejt, itp.
Uświadamianie uczniom negatywnych
skutków działania
środków psychoaktywnych: narkotyków,
dopalaczy, nikotyny i
e-papierosów, alkoholu, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych
substancji.

a) Przeprowadzenie rozpoznania kondycji psychicznej i emocjonalnej uczniów. Analiza wyników i sformułowanie wniosków dotyczących obszarów zagrożenia.
b) Prowadzenie badań pod kątem ewaluacji wewnętrznej dotyczących czynników chroniących / ryzyka przed zrachowaniami ryzykownymi.
c) Realizacja tematyki w ramach godziny z wychowawcą.
d) Udział uczniów w pogadankach, warsztatach i innych formach poznawania środków uzależniających i konsekwencji
ich spożywania. Udział uczniów w konkursach związanych
z tematyką zagrożeń́ współczesnego świata.
e) Zachęcanie do uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
f) Wzmacnianie wychowawczej roli rodziny, np.:
 warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze
prowadzone przez terapeutów;
 organizowanie pomocy psychologicznej dla
uczniów i rodziców w sytuacjach trudnych;
g) Wzmacnianie kompetencji uczniów w zakresie:
 radzenia sobie ze stresem;
 rozwiazywania problemów;
 asertywności.
h) Monitorowanie relacji rówieśniczych.
i) Profilaktyka w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich związanej z działalnością w Sieci:
 bullying (znęcanie się̨);
 cyberbullying;
 flaming („wojna na obelgi”);
14
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j)

k)
a)
Współpraca z rodzicami.

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

trollowanie (ośmieszanie, obrażanie na forach
w celu wywołania kłótni),
 hejtowanie,
 pornografia.
Rozwijanie w uczniach umiejętności prawidłowego posługiwania się zasobami cyfrowymi oraz funkcjonowania
w wirtualnej rzeczywistości (Netykieta, prawo autorskie,
ochrona danych osobowych).
Wdrażanie i egzekwowanie wypracowanych zasad dotyczących zachowania w czasie zdalnego nauczania.
Włączanie Rady Rodziców w organizację pracy szkoły
zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Szkoły.
Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, np.: statut szkoły, wewnątrzszkolne
zasady oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny.
Ustalenie zasad kontaktowania się̨ z rodzicami uczniów.
Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez
specjalistów szkolnych.
Przedstawienie harmonogramu spotkań́ z wychowawcami.
Organizacja warsztatów, prelekcji i pogadanek dla rodziców.
Zachęcanie do organizowania i uczestnictwa we wspólnych
wyjazdach i imprezach szkolnych.
Zachęcanie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiazywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole.
Wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i wspieranie ich w podejmowanych działaniach na
rzecz dziecka.
15
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Doradztwo zawodowe
- kształtowanie aktywnej postawy wobec
przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań́
rynku pracy.
Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu
uzyskania informacji
o sytuacji na lokalnym
rynku pracy.

a) Realizacja treści z zakresu doradztwa zawodowego w ramach zajęć edukacyjnych.
doradca zawodowy,
b) Zajęcia dla klas siódmych oraz ósmych prowadzone przez nauczyciele,
doradcę zawodowego: rozpoznawanie predyspozycji zawo- wychowawcy
dowych i osobowościowych, rozwijanie wiedzy o kierunkach dalszego kształcenia, przedstawienie oferty szkół ponadpodstawowych w regionie oraz ich wymogów, udział
w dniach otwartych organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe.
c) Kierowanie chętnych uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu rozpoznania predyspozycji zawodowych.
d) Lekcje przedmiotowe rozwijające umiejętności niezbędne
do wejścia na rynek pracy (autoprezentacja, rozmowa, dokumenty kwalifikacyjne).
e) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny
program doradztwa zawodowego – wycieczki przedmiotowe.
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Cele
Kształtowanie rozwoju
emocjonalnego:
rozwijanie
świadomości przezywanych
emocji i adekwatnego
reagowania na nie,
rozpoznawanie emocji u innych, kształtowanie wrażliwości
emocjonalnej i empatii, radzenie sobie ze
stresem i sytuacjami
kryzysowymi.

SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO
Zadania
Sposoby realizacji
a) Warsztaty dla uczniów prowadzone przez wychowawców,
zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności emocjonalne
Nauka
nabywania
uczniów, spotkania ze specjalistami z poradni psychologiczświadomości własnych
no-pedagogicznej.
słabych i mocnych
b) Zajęcia tematyczne pozwalające uczniom nabywanie umiestron, kształtowanie
jętności w zakresie radzenia sobie ze złością, smutkiem,
samoakceptacji, bustrachem, gniewem, itp.
dowanie poczucia włac) Włączanie uczniów w inicjatywy szkolne pozwalające na
snej wartości.
budowanie poczucia własnej wartości i samozadowolenia.
d) Opieka psychologiczna nad uczniami niepełnosprawnymi
pod kątem komfortu psychicznego i poczucia akceptacji
w środowisku szkolnym.
e) Zajęcia zawodoznawcze rozwijające świadomość mocnych
i słabych stron.
f) Prowadzenie zajęć w celu obniżenia napięcia emocjonalnego
u uczniów i radzenia sobie z trudnymi emocjami.
a) Objęcie opieką i wsparciem uczniów z Ukrainy.
b) Zajęcia tematyczne poświęcone empatii.
Kształcenie umiejętc) Wolontariat oraz uwrażliwianie na potrzeby innych.
ności rozumienia ind) Rozwijanie świadomości na temat potrzeb emocjonalnych
nych osób.
drugiego człowieka, szczególnie osób niepełnosprawnych.
e) Zapewnienie
uczniom
pomocy
psychologicznopedagogicznej.
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Wspieranie uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu
emocjonalnym
(depresja, samookaleczenia, próby samobójcze).

a) Stwarzanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa
w kontaktach z osobami wspierającymi.
b) Realizacja działań w oparciu o procedury postępowania
w sytuacjach trudnych.
c) Przedstawienie uczniom i rodzicom możliwości uzyskania
pomocy w sytuacjach kryzysowych w szkole i poza nią.
d) Rozwijanie świadomości uczniów i rodziców na temat depresji młodzieńczej i potrzeby poszukiwania wsparcia.
e) Uświadamianie uczniom potrzeby reagowania na przejawy
zachowań ryzykownych u rówieśników.
f) Prowadzenie zajęć, pogadanek, warsztatów w ramach godzin z wychowawcą i zajęć specjalistycznych poruszających
tematykę.
g) Zapewnienie
uczniom
pomocy
psychologicznopedagogicznej.
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Kształtowanie rozwo- Popularyzowanie
ju fizycznego: dbanie zdrowego stylu życia.
o własne ciało, profilaktyka zdrowia fizycznego,
umiejętność radzenia sobie
z problemami.

Profilaktyka zdrowotna w związku z pandemią COVID- 19.

SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO
a) Zajęcia z wychowawcami na temat organizacji wolnego czasu.
b) Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału
w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach sportowych,
klubach sportowych.
c) Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach
sportowych.
d) Nauka rywalizacji w duchu fair-play.
e) Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną dotyczących higieny osobistej, chorób przenoszonych drogą płciową, inicjacji
seksualnej, sposobów zapobiegania niechcianej ciąży.
f) Organizacja zajęć́ umożliwiających aktywny tryb życia,
np. rajdy rowerowe, udział w biegach przełajowych.
g) Zapoznawanie młodzieży z zasadami zdrowego żywienia
i odżywiania się̨ – udział uczniów w projektach szkolnych.
h) Kontynuowanie współpracy z instytucjami promującymi aktywny i zdrowy styl życia, np. Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, Ligą Ochrony Przyrody, klubami sportowymi, Instytutem Żywienia.
a) Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego pobytu
w szkole oraz utrzymywaniu higieny. Stworzenie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
b) Stworzenie zabaw i aktywności integrujących uczniów po
powrocie do szkoły w celu odnowienia relacji, wspólnoty
i kształtowania właściwych stosunków społecznych.
c) Rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawo19
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d)

e)

f)
g)
h)

wych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
Pogadanki z rodzicami na temat profilaktyki zdrowotnej
i pomocy, jaka przysługuje rodzicom, apele o wysyłanie do
szkoły zdrowych dzieci.
Umieszczenie w widocznych miejscach ważnych numerów
telefonów: organu prowadzącego, stacji sanitarnoepidemiologicznej, Kuratorium Oświaty, służb medycznych.
Zabezpieczenie szkoły w niezbędne środki czystości.
Zapoznanie nauczycieli, pracowników, rodziców oraz
uczniów z procedurami postępowania.
Zapewnienie stałego kontaktu z rodzicami i uczniami oraz
przekazu informacji podczas trwania pandemii poprzez:
platformę Teams, dziennik elektroniczny i strony szkolne.
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Monitoring i ewaluacja
Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora
szkoły i wicedyrektorów. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie
z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty.
Narzędzia monitorujące:
obserwacja zachowań́ uczniów, aktywności, rozmowy z uczniami i z rodzicami, analiza wytworów uczniów, dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły.
Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie wyznaczonego okresu obowiązywania programu. Coroczne sprawozdanie z realizacji programu pozwoli na określenie
mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań́ wychowawczych.
Narzędzia ewaluacyjne:
informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, sprawozdania wychowawców
z realizacji planów wychowawczych, informacje zebrane podczas spotkań́ z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów
kółek i przewodniczących zespołu samokształceniowego, ankiety dla rodziców i uczniów,
wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców) obserwacja i ocena zachowań́ .
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Załączniki
ZAŁĄCZNIK 1
Kalendarz cyklicznych imprez szkolnych

WRZESIEŃ
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 z udziałem uczniów, nauczycieli
i rodziców, upamiętniająca kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wystawa historyczna upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej i rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Zbrodni Lubińskiej.
Udział w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON” - upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek, laurek i listów
z życzeniami.
Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Spotkanie uczniów klas I - III z funkcjonariuszem policji.
Dzień Chłopca – imprezy klasowe i świetlicowe.
Legnicka Paraolimpiada TPD.
„Okulary dla Afryki” – ogólnopolska akcja.
Maraton Matematyczny – Dolnośląski Festiwal Nauki.
Sprzątanie świata – akcja ekologiczna.

PAŹDZIERNIK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Pasowanie pierwszoklasistów.
Pasowanie na czytelnika klas pierwszych.
Konkurs Literacki o Diamentowe Pióro.
Zdolny Ślązaczek
„Pamiętamy o chorych” – sadzonki dla PALIUM w Lubinie.
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” – zbiórka karmy dla schroniska.
Udział w miejskiej akcji „Sprzątanie cmentarza”.

LISTOPAD
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Przegląd pieśni patriotycznych.
Andrzejkowe wróżby – imprezy klasowe.
Program artystyczny i wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Śpiewanie pieśni patriotycznych – impreza miejska.
„Zdolny Ślązak” i „Zdolny Ślązaczek”.
Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka“.
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GRUDZIEŃ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
„Dzień Górnika” – impreza środowiskowa.
Spotkanie z górnikiem.
Mikołajki – imprezy klasowe i świetlicowe.
Wigilia klasowa.
Jasełka bożonarodzeniowe.
„Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają” – międzyszkolny konkurs o
prawach dziecka i prawach osób niepełnosprawnych.
Limesowy Konkurs Matematyczny.
„Świąteczna Paczka z Klasą”
„Pamiętamy o chorych” – stroiki świąteczne i łakocie dla PALIUM.
„Mikołajki na Sportowo” – integracyjny turniej sportowo-plastyczny dla uczniów niepełnosprawnych szkół powiatu lubińskiego.

STYCZEŃ
Lp.
1.
2.
3.
4.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Dzień Babci i Dziadka- impreza środowiskowa.
Zabawa karnawałowa.
„Jedzmy owoce, pijmy koktajle” – zdrowe koktajle.
Bal Integracyjny w Liceum Salezjańskim.

LUTY
Lp.
1.
2.
3.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Fox – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego.
VII Dolnośląskie Mistrzostwa Sudoku.
Szkolne walnetynki.

MARZEC
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Dzień Kobiet – imprezy klasowe i świetlicowe.
Powitanie wiosny – imprezy klasowe i świetlicowe.
„Stawiam na zdrowie” - międzyszkolny konkurs świetlicowy.
Międzyszkolny konkurs dla uczniów klas I – III – „Kulinarne potyczki”.
„Witamy przyszłych pierwszoklasistów” – impreza środowiskowa dla przedszkolaków.
Dzień Świętego Patryka.
Integracyjny turniej unihokeja.
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

KWIECIEŃ
Lp.
1.
2.
3.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Dzień Ziemi - sprzątanie świata.
Powiatowy Konkurs Olimpiada Kopernika z Fizyki.
Dni Zdrowia i Ekolgii (27-28 kwiecień 2020).
23
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„Pamiętamy o chorych” – stroiki i zbiórka dla PALIUM.
Szkolna liga lekkoatletyczna.

4.
5.

MAJ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
„Moja wesoła rodzinka” impreza środowiskowa.
Tydzień Przedsiębiorczości i kreatywności.
Program artystyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Dzień Europy – impreza środowiskowa.

CZERWIEC
Lp.
1.
2.
3.

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, AKCJE
Dzień Dziecka – Prawa Dziecka – imprezy klasowe i świetlicowe.
Pożegnanie trzecioklasistów.
Zakończenie roku szkolnego.

Instytucje, z którymi szkoła podejmuje stałą współpracę:


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie;



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie;



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;



Sąd Rejonowy w Lubinie;



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie;



Liga Ochrony Przyrody;



Komenda Powiatowa Policji w Lubinie;



Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubinie.

Całoroczna współpraca wolontariatu z:
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PCPR Lubin – Domy dziecka;



Domem Dziennego Pobytu "Senior";



Dom Opieki „Szarotka”;



Stowarzyszeniem PALIUM;



Parafią Narodzenia NMP w Lubinie;



Schroniskiem dla zwierząt w Legnicy oraz TOZ Lubin;



Szpitalem MEDICUS;



Tęczowa Poczta;



Zbiórka nakrętek, karmy dla zwierząt.
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ZAŁĄCZNIK 2
Propozycja tematyki godzin z wychowawcą


Wychowawca, tworząc plan wychowawczy dla klasy, powinien uwzględnić kalendarz
roku szkolnego, święta, dni wolne oraz ferie zimowe, terminy egzaminów itp. I na jego podstawie dokonać odpowiedniej modyfikacji przedstawionej tematyki zajęć z wychowawcą.

KLASA IV
WRZESIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Witajcie w klasie IV! Wybieramy
klasowy samorząd.

I






Przypomnijmy sobie dobrze znane
zasady. Omówienie zasad BHP,
P.Poż oraz kryteriów ocen z zachowania
obowiązujących
w szkole.

II






Nasza klasa to druga rodzina.

III




Bezpiecznie w drodze do i ze szkoły.

IV





PAŹDZIERNIK
Tydzień:

Data

Temat:


I

Obchodzimy Dzień Chłopaka w
naszej klasie.




II

Szkoła z klasami integracyjnymi –
a co to takiego?
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Cele wychowawcze:
zapoznanie się z uczniami oraz zaplanowanie
współpracy;
przypomnienie zasad demokratycznych wyborów
i zasady równości wszystkich głosów;
omówienie zasad funkcjonowania i roli Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły;
wybranie samorządu klasowego.
omówienie zasad BHP i P.Poż obowiązujących w szkole;
omówienie zasad oceniania zachowania w
roku szkolnym 2019/2020;
uczulenie uczniów na ochronę danych osobowych;
zebranie podpisów uczniów.
Rozmowa z uczniami co jest dla nich
w szkole ważne i co daje im poczucie bezpieczeństwa;
opracowanie
zasad
obowiązujących
w klasie – stworzenie kontraktu;
wzmacnianie w uczniach postawy wzajemnego szacunku i tolerancji.
Prezentacja zasad bezpieczeństwa na drodze;
Rozmowa z uczniami na temat zagrożeń
związanych z samodzielnym poruszaniem się
po drodze;
Jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie przez dziewczyny konkurencji
dla chłopców.
Rozmowa z uczniami na temat charakteru naszej szkoły;
Omówienie rodzajów niepełnosprawności, z
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Czy lubię swoją szkołę i nauczycieli?

III





Moje słabe i mocne strony. Kilka
zabaw psychologicznych.

IV




którymi mogą się zetknąć na korytarzach;
Kształtowanie prawidłowych postaw wobec
niepełnosprawności.
Stworzenie mapy myśli na temat uczuć, jakie
budzi we mnie szkoła;
Rozmowa na temat tego, jakie negatywne
zjawiska i w jaki sposób mogę zmienić;
Podkreślenie pozytywnych postaw i zachowań, które mogą uczynić naszą szkołę jeszcze bardziej przyjazną.
uświadomienie uczniom ich słabych i mocnych stron;
prezentacja kilku zasad skutecznego uczenia
się;
rozmowa na temat tego, jak mogę trenować
swoje słabe strony, a jak wzmacniać mocne.

LISTOPAD
Tydzień:

Data:

Temat:

I

Pamiętać o tych, o których nikt
nie pamięta.






II

Być Polakiem, być Patriotą. Tworzymy plakaty związane z tematyką patriotyczną.





Higiena ciała i umysłu - czy właściwie ją stosuję?

III




Wiem, co jem! Tworzymy plakaty
ze zdrową żywnością w roli głównej

IV




Cele lekcji:
Projekcja fragmentów filmu „Coco”;
rozmowa o potrzebie pamięci o zmarłych;
wspominanie swoich bliskich zmarłych.
rozmowa na temat najważniejszych polskich
symboli narodowych;
wykonanie plakatów o tematyce niepodległościowej i patriotycznej;
wykonanie tematycznej gazetki związanej z
obchodami 11 listopada.
stworzenie mapy myśli dotyczącej higieny
ciała i umysłu, obrazującej rozumienie tych
pojęć przez uczniów;
zebranie propozycji uczniów jak należy dbać
o ciało i umysł w okresie dojrzewania;
stworzenie ulotki, którą otrzyma każdy
z uczniów.
rozmowa z uczniami na temat tego, co lubią,
a czego nie lubią jeść;
prezentacja podstawowych zasad zdrowego
odżywiania;
stworzenie plakatów-wyklejanek przedstawiających zasady zdrowego odżywiania i piramidy żywności.

GRUDZIEŃ
Tydzień:
I

Data:

Temat:

Cele lekcji:

To jeszcze mogę zmienić! Rozmowa na temat sytuacji dydaktycznowychowawczej w klasie przed
końcem I semestru.





II

Wykonujemy dekoracje świąteczne

27

przypomnienie zasad WSO i zasad oceniania
zachowania;
autorefleksja uczniów nad ocenami z poszczególnych przedmiotów i opracowanie
planu
popraw
przed
zakończeniem
I semestru.
integracja zespołu klasowego poprzez wspólne świętowanie;
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w naszej klasie.
Przygotowujemy wigilię klasową i
dekorujemy klasę.

III




IV
Wolontariusz – to brzmi dumnie.
Rozmawiamy o największych
akcjach charytatywnych w naszym
kraju.



wykonanie dekoracji o tematyce świątecznej.
integracja zespołu klasowego poprzez wspólne świętowanie;
zaplanowanie i rozdzielenie obowiązków w
organizacji klasowej wigilii.
integracja zespołu klasowego poprzez wspólną pomoc potrzebującym;
poznanie i udział klasy w akcjach: „Akademia Przyszłości”, „Szlachetna paczka”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy” oraz
„Karmimy psiaki”.

STYCZEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Czy byłem wzorem do naśladowania? Przypominamy zasady oceniania
zachowania
i dokonujemy samooceny.

I




Moje wzloty i upadki. Omawiamy
nasze wyniki edukacyjne w I semestrze

II




Zwierzęta w naszym domu. Prezentacje uczniów

III




Moje hobby. Prezentacje uczniów.

IV




Cele lekcji:
przypomnienie zasad WSO i oceniania zachowania w roku szkolnym 2019/2020;
samoocena uczniów.

omówienie wspólnie z uczniami wyników
edukacyjnych w I semestrze;
Co było moim sukcesem? Co mogę poprawić? Co sprawia mi trudność? Z czym nie daję sobie sam rady? – metoda SWAT jako
pomoc w zaplanowaniu pracy w II semestrze.
Rozmowa z uczniami na temat praw zwierząt;
Prezentacje uczniów ich zwierząt domowych
oraz sposobów dbania o nie.
Czy zainteresowania i pasje są nam potrzebne
w życiu?
Prezentacja przez uczniów ich zainteresowań
i pasji;
Konkurs na „najciekawszego konika”.

LUTY
Tydzień:

Data:

Temat:

Bezpieczne ferie.

I




Aktywnie czy na leniucha? Jak
spędziłem ferie zimowe?

II




Cele lekcji:
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w trakcie uprawiania sportów zimowych;
Utrwalenie najważniejszych numerów alarmowych oraz sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia.
Opowieści uczniów na temat sposobów spędzania przez nich ferii zimowych;
Pozytywne i negatywne sposoby spędzania
czasu wolnego;
Jak dobrze zaplanować swój czas wolny?

MARZEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Robi się coraz cieplej – czas się
rozruszać po zimie!
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Cele lekcji:
Rozmowa z uczniami na temat sportów, które
lubią uprawiać;
Wyszukiwanie
w
różnych
źródłach
informacji
pozytywnych
aspektów
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Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech
każdy się dowie, że dzisiaj jest
święto kobiet!

II




Wiosna, wiosna! Wiosna, ach, to
ty!

III





Bezpieczna wycieczka, czyli o
czym musimy pamiętać w trakcie
wyjazdu.

IV




uprawiania konkretnego sportu;
Wykonanie
kolorowych
map
myśli
dotyczących ulubionej dyscypliny sportu.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie przez chłopców konkurencji
dla dziewczynek.
Prezentacja obyczajów związanych z powitaniem wiosny;
Omawiamy sposób, w jaki spędzimy z klasą
pierwszy dzień wiosny;
Przydzielenie zadań do realizacji.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz w trakcie wycieczki szkolnej;
„Niezbędnik podróżnika” – co należy zabrać
na klasową wycieczkę?
Gdzie i po co jedziemy? – omówienie
z uczniami planu wycieczki.

KWIECIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Prima Aprilis! Nie ufaj, bo się
pomylisz!

I





Gry komputerowe, Facebook,
internet – jeszcze rozrywka czy już
uzależnienie?

II





Jak spędzam wolny czas?

III




Cele lekcji:
Czy mam poczucie humoru? – psychotest na
wesoło;
Kilka faktów o śmiechu – jak wpływa on na
nasze ciało i umysł;
Przepis na udany żart primaaprilisowy – gala
pomysłów.
Rozmowa z uczniami na temat roli elektroniki i Internetu w naszym codziennym życiu;
Ile czasu spędzam na portalach społecznościowych lub grając w różne gry? – praca
z diagramem kołowym;
Czy mogę być już uzależniony? Jak mogę
z tym walczyć? – dyskusja i burza mózgów.
Praca z diagramem kołowym z poprzedniej
lekcji – jak wygląda mój dzień?
Rozmowa czy czas wolny jest nam potrzebny? Czy mam prawo się nudzić?
Jak mogę zaplanować swój czas wolny, aby
być po nim jak najbardziej zrelaksowanym
i wypoczętym?

MAJ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Najbardziej podobało mi się…
Rozmawiamy o naszych wrażeniach po wycieczce.





II

Ostatnia prosta do wakacji!
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Cele lekcji:
Prezentacja przez uczniów najciekawszych
zdjęć z klasowej wycieczki;
Opowieści uczniów co najbardziej się im podobało;
Rozstrzygnięcie klasowego konkursu na najciekawsze zdjęcie z … .
przypomnienie zasad WSO i zasad oceniania
zachowania;
autorefleksja
uczniów
nad
ocenami
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Kim dla dzieci był Janusz Korczak?

III




Dziecko też człowiek – ma swoje
prawa!

IV





z
poszczególnych
przedmiotów
i opracowanie planu popraw przed
zakończeniem II semestru.
Zaprezentowanie sentencji Janusza Korczaka
dotyczących dzieci – rozmowa z uczniami
czy te słowa są dla nich ważne;
Zaprezentowanie sylwetki Janusza Korczaka;
Jaki powinien być idealny nauczyciel /
wychowawca – stworzenie mapy myśli.
Klasowe czytanie Karty Praw Dziecka;
Rozmowa z uczniami, które z praw wdają się
im najważniejsze;
Dyskusja na temat tego, czy warto by było
dodać nowe prawa do Karty.

CZERWIEC
Tydzień:

Data:

Temat:

Najciekawsze turystyczne miejsca
w Polsce…

I

II

…i na świecie.

III

Bezpiecznie w wodzie, w górach i
na lądzie.








Czynności porządkowe w klasie.

IV

Cele lekcji:
Rozmowa z uczniami o wakacyjnych planach;
Stworzenie wakacyjnej mapy Polski i świata;
Zgromadzenie najważniejszych informacji o
ciekawych miejscach związanych z polską
historią, kulturą, legendami i podaniami.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz w trakcie letniego wypoczynku;
Utrwalenie najważniejszych numerów alarmowych oraz sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia.
uporządkowanie i przygotowanie klasy przed
wakacjami.

KLASA V
WRZESIEŃ
Tydzień:
I

Data:

Temat:
Z tak WIELU osób tworzymy JEDNĄ klasę.
Poznajmy się!







II

Rozmawiamy o naszych prawach i obowiązkach. Omawiamy zasady bezpieczeństwa w szkole, statut szkoły, kodeks ucznia i
kryteria ocen z zachowania.

30



Cele wychowawcze:
Poznanie klasy i imion uczniów;
Zabawy integracyjne – zintegrowanie zespołu klasowego (połączenie
dwóch oddziałów);
zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania w szkole
i poza nią.
przypomnienie zasad BHP oraz
P.Poż. obowiązujących w bieżącym
roku szkolnym;
praktyczne
przećwiczenie
z uczniami drogi ewakuacyjnej na
wypadek pożaru lub innego zdarzenia losowego wymagającego ewakuacji;

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie na lata 2022-2023







Wybieramy Samorząd klasowy i ustalamy
zasady wzajemnej współpracy.

III





W czym jestem naprawdę dobry? Komu
mogę pomóc? – planujemy klasową samopomoc
w nauce.

IV








przypomnienie praw i obowiązków
ucznia wynikających ze Statutu
Szkoły;
zapoznanie uczniów z treściami zawartymi w WSO oraz z zasadami
bieżącego oceniania;
przypomnienie
szkolnego
regulaminu
w zakresie stroju uczniowskiego
oraz galowego ubioru podczas
uroczystości szkolnych.
określenie zasad współpracy między
klasą,
a
wychowawcą
w roku szkolnym 2015/2016;
wybór Samorządu Klasowego;
wdrażanie uczniów do samorządności
i wprowadzenie w elementarne zasady demokratycznych wyborów.
rozbudzanie w uczniach poczucia
własnej wartości;
samoocena
uczniów,
które
przedmioty sprawiają im trudność, a
w których czują się dobrzy.
uświadomienie sobie swoich mocnych
i słabych stron;
rozmowy o trudnościach nauce
i pomocy koleżeńskiej;
zachęcanie do samodoskonalenia
oraz
wzajemnego
wspierania
w nauce.

PAŹDZIERNIK
Tydzień:

Data

Temat:


I

Świętujemy Dzień Chłopaka w naszej klasie.




II

Uczymy się planowania i uczenia. Rozmawiamy na temat skutecznego planowania
swojej pracy.






III




Dzień Edukacji Narodowej
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Cele lekcji:
wspólne świętowanie Dnia Chłopaka – rozdanie drobnych upominków
przygotowanych przez dziewczynki;
integracja i wzmacnianie więzi wewnątrz klasy;
pogadanka o różnicach między
chłopcami, a dziewczynkami.
prelekcja i doskonalenie technik
uczenia się;
rozmowa sterowana pt.: Czy warto
planować swój dzień / tydzień /
miesiąc?;
tworzenie indywidualnego planu
pracy różnymi technikami;
rozmowa o sposobach pokonywania
trudności w nauce.
wyjście do kina;
przypomnienie zasad bezpieczeń-
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Ćwiczymy pamięć, czyli jak szybko i skutecznie zapamiętać trudne rzeczy.

IV




stwa
i zachowania podczas poruszania się
po ulicy;
integracja zespołu klasowego poza
szkołą, poprzez udział w zorganizowanej formie spędzania czasu
wolnego;
udział w zajęciach w Centrum Edukacji Przyrodniczej pt.: Drapiezniki
Europy.
Z czego składa się nasza pamięć? –
prezentacja multimedialna / film;
zapoznanie uczniów z różnymi
technikami mnemotechnicznymi;
wykonywanie prostych ćwiczeń
wspomagających pamięć i szybkie
zapamiętywanie.

LISTOPAD
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Pamiętamy o tych, którzy odeszli… Dlaczego warto wspominać naszych bliskich
zmarłych?






II

Jesteśmy dumni z bycia Polakami. Rozmawiamy o patriotyzmie oraz o rzeczach, za
które kochamy naszą Ojczyznę.








III

Uprzejmość burzy najgrubsze mury – staramy się być uprzejmi dla wszystkich.




IV

Jak rozumiemy pojęcie tolerancji? Rozmawiamy o poszanowaniu odmienności.
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Cele lekcji:
rozmawiamy o naszych bliskich,
którzy odeszli;
wspominamy naszych bliskich
zmarłych – wspólne oglądanie
zdjęć, opowiadanie wspomnień;
swobodne wypowiedzi uczniów na
temat Jak radzić sobie po stracie
kogoś bliskiego?
wyjaśnienie w formie mapy myśli
pojęcia patriotyzm;
rozmowa na temat dumy z bycia Polakiem oraz o rzeczach, za które kochamy nasz kraj;
przypomnienie postaw i zachowania
podczas uroczystości państwowych
i podczas hymny narodowego;
utrwalenie słów Mazurka Dąbrowskiego;
udział w apelu z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.
przypomnienie zasad uprzejmości i
grzeczności w szkole, na podwórku
i w miejscach publicznych;
Uprzejmi w różnych sytuacjach –
odgrywanie scenek dramowych dotyczących dobrego zachowania i
uprzejmości w różnych sytuacjach;
rozmowa na temat Czy warto być
uprzejmym?
tolerancja i szacunek – jak rozumiemy te pojęcia i czy warto je okazywać?
Czy są sytuacje, kiedy nie należy
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być tolerancyjnym?
dlaczego na szacunek trzeba sobie
zasłużyć?
ćwiczenie i doskonalenie umiejętności okazywania szacunku
w różnych sytuacjach.

GRUDZIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Planujemy klasową wigilię. Rozmawiamy o
sensie świętowania.

I






Klasowe mikołajki czyli mnożymy dobroć
dzieląc się radością.

II




III

Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia –
dlaczego taki jest? Święta w naszych domach.



Wigilia klasowa






Cele lekcji:
zaplanowanie
i
przygotowanie
klasowego spotkania wigilijnego;
rozmowa
na
temat
sensu
świętowania i spędzania czasu z
bliskimi;
wdrażanie uczniów do organizacji
pracy
i
mądrego
podziału
obowiązków.
wymiana drobnych upominków według rozlosowanego przydziału;
wspólne spędzanie czasu w atmosferze radości i wzajemnego szacunku.

wykonanie i zawieszenie świątecznych dekoracji w klasie;
integracja zespołu klasowego poprzez wspólne wykonanie pracy na
rzecz klasy;
rozmowa na temat zwyczajów świątecznych w domach rodzinnych;
wspólne świętowanie i śpiewanie
kolęd w atmosferze wzajemnego
szacunku;
składanie sobie życzeń i doskonalenie postawy życzliwości względem
drugiego człowieka.

STYCZEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Oceniamy swoje zachowanie w I semestrze.
Przypominamy sobie zasady WSO.





II

Co mogę zrobić, aby być jeszcze lepszym
uczniem? Omawiamy nasze osiągnięcia w
nauce w I semestrze.
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Cele lekcji:
doskonalenie umiejętności samooceny;
wystawienie ocen z zachowania za
pierwszy semestr;
wdrażanie do uzasadniania swojego
zdania i obrony własnych przekonań.
wdrażanie do autorefleksji i analizy
swoich osiągnięć;
autoanaliza osiągnięć w I semestrze
i wyznaczenie sobie celów na semestr II;
rozmowa na temat Oceny z których
przedmiotów chciałbym mieć wyższe?
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Obiecujemy wrócić cali i zdrowi! – przypominamy sobie zasady bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych.

III







Moje hobby – prezentujemy swoje zainteresowania.

IV





formułowanie postanowień i celów,
które poprawią osiągnięcia w nauce.
sporty zimowe i niebezpieczeństwa
z nimi związane – prezentacje
uczniów;
rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych;
zabawy i miejsca, które mogą być
wyjątkowo niebezpieczne podczas
zimy (zamarznięte rzeki, jeziora,
pobocza, wzniesienia blisko drogi);
przypomnienie zasad poruszania się
po drodze.
lekcja prowadzona przez uczniów;
prezentacja i rozmowy o naszych
zainteresowaniach i pasjach;
wymiana osobistych doświadczeń i
refleksji.

LUTY
Tydzień:

Data:

Temat:

Miłość i przyjaźń – dwa najpiękniejsze
uczucia na świecie.

I






Te przykre uczucia i jak sobie z nimi radzić.

II




Cele lekcji:
ukazywanie wartości miłości i przyjaźni w życiu człowieka;
jak zachować przyjaciela – bajki
pedagogiczne związane z tematem;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności przez określenie i respektowanie praw i obowiązków przyjaciół;
branie odpowiedzialności za uczucia
innych ludzi.
poznanie i nazwanie rodzajów uczuć
i stanów w jakich się pojawiają;
jak wyrażać uczucia i komunikować
je innym? – ćwiczenia dramowe;
moje uczucia są ważne, lecz nie
najważniejsze – dyskusja na temat
poszanowania siebie i innych.

MARZEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Warto mieć marzenia i je spełniać – rozmawiamy o swoich pragnieniach i sposobach ich realizacji.







II

Świętujemy Dzień Kobiet w naszej klasie.
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Cele lekcji:
nasze marzenia i dlaczego marzymy?
dostrzeganie wartości marzeń w życiu człowieka;
rozwijanie zainteresowań, cierpliwości
i optymizmu;
kształcenie w uczniach wiary we
własne możliwości i konsekwencji
w dążeniu do celu.
wspólne świętowanie Dnia Kobiet –
rozdanie drobnych upominków
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Kreatywnie spędzamy pierwszy dzień wiosny – burza mózgów i zebranie propozycji
uczniów.

III





Książka, film czy gra komputerowa? Co
rozwija naszą wyobraźnię?

IV







przygotowanych przez chłopców;
integracja i wzmacnianie więzi wewnątrz klasy;
pogadanka o zasadach zachowania
wobec kobiet – swobodne wypowiedzi uczniów.
doskonalenie pracy zespołowej w
klasie;
zaplanowanie klasowej formy spędzenia Pierwszego Dnia Wiosny
wpisującej się w imprezę szkolną;
rozwijanie
kreatywności
w uczniach.
Czy potrzebna nam w życiu wyobraźnia? - swobodne wypowiedzi
uczniów;
rozmowa o sposobach spędzania
wolnego czasu – co najczęściej wybieramy? Jakie mamy alternatywy?;
rozmowa o zaletach i wadach czytania książek, oglądania filmów i grania w gry komputerowe;
uwrażliwienie uczniów na zasady
mądrego korzystania z multimediów.

KWIECIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Jestem aktywny! Rozmawiamy o zdrowych
sposobach spędzania czasu wolnego.






II

Co dobrego widzą we mnie inni? – deszcz
wzmocnień w naszej klasie.





III

Wielkanocne zwyczaje znane i nieznane.
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Cele lekcji:
promowanie wśród uczniów zdrowego i aktywnego trybu życia;
nasze ulubione sporty – mapa myśli;
zasady zdrowego i zrównoważonego odżywiania – pamiętamy
o nich czy raczej zapominamy?
układamy
zdrowy
jadłospis
i plan „aktywnego weekendu”.
stworzenie indywidualnego plakatu
dla każdego ucznia pt.: Najbardziej
cenię w Tobie…;
prezentacja na forum klasy (wyłącznie dla chętnych);
integracja zespołu klasowego;
wzmacnianie w uczniach poczucia
własnej wartości i zachęcanie do
odkrywania w sobie i innych dobrych cech i mocnych stron.
tworzymy w grupach plakat prezentujący i opisujący zwyczaje wielkanocne;
czytamy i poznajemy mniej znane
zwyczaje świąt;
ćwiczymy wzajemne składanie życzeń;
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Szanujemy symbole narodowe. Rozmawiamy o historii, znaczeniu i postawach wobec
hymny państwowego, godła i flagi.

IV







integracja zespołu klasowego;
wspieranie rozwoju wzajemnej
życzliwości i szacunku w zespole
klasowym.
Nasze symbole narodowe – prezentacja uczniów;
co wiemy o hymnie, Orle Białym i
fladze – mini-test;
przypominamy
sobie
postawy
i zachowania wobec godła, flagi i
hymnu;
rozmawiamy na temat patriotyzmu i
szacunku dla Ojczyzny;
bierzemy udział w apelu z okazji
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

MAJ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Asertywność - trudne słowo, trudniejsza
sztuka. Ćwiczymy stanowcze mówienie
NIE.







II

Alkohol, papierosy, narkotyki – podstępni
mordercy.





III

Nie dać złapać się w Sieć czyli jak mądrze
korzystać z komputera i Internetu.





IV

Wirtualne zagrożenia
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Cele lekcji:
poznanie stylów zachowania: uległy,
agresywny, asertywny;
umiejętne wyrażanie się w kontaktach z drugą osobą;
doskonalenie poczucia własnej wartości i umiejętności obrony własnych przekonań;
doskonalenie umiejętność mówienia
„nie”, w sytuacjach trudnych i niezgodnych z naszymi pragnieniami i
przekonaniami.
dostrzeganie przyczyn i skutków nałogów (w tym środków psychoaktywnych);
uświadomienie uczniom tragicznych
skutków używania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm oraz umysł;
wdrażanie do kształtowania silnej
woli i postawy asertywnej;
kształtowanie poczucia własnej wartości.
ile czasu spędzam w Internecie? Do
czego go wykorzystuję?
prezentacja zalet i wad korzystania z
Internetu;
oglądamy film kampanii społecznej
„Wyloguj się do życia”.
uświadomienie uczniom zagrożeń,
które czyhają na nich w sieci;
jak uniknąć niebezpieczeństwa –
kształcenie odpowiedzialnych zachowań;
czy znam regulamin portali społecznościowych, z których korzystam?

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie na lata 2022-2023


rozmowa na temat konsekwencji
prawnych publikowania wizerunków i zdjęć w Internecie.

CZERWIEC
Tydzień:

Data:

Temat:



Dziecko też człowiek – ma swoje prawa.

I




Oceniamy swoje zachowanie w mijającym
roku szkolnym. Analizujemy swoje osiągnięcia
w nauce.

II







Już za parę dni, za dni parę… - snujemy
wakacyjne plany.

III



Tworzymy poradnik „Bezpiecznie na wakacjach”.

IV





Cele lekcji:
czytamy Kartę Praw Dziecka;
rozmawiamy o prawach i obowiązkach dzieci;
Dzieci świata – oglądamy filmy o
dzieciach i ich życiu w różnych krajach na świecie.
wdrażanie do samooceny i autokrytyki;
kształcenie racjonalnego podejścia
do własnych czynów i zachowań;
Gdybym nie był sobą, a swoim kolegą to… - scenki dramowe kształtujące krytyczne spojrzenie na samego
siebie.
Tworzymy turystyczną mapę Polski;
Szukamy i prezentujemy informacje
na temat ciekawych miejsc w naszym kraju, które chcielibyśmy
zwiedzić podczas wakacji;
czynności porządkowe w klasie.
określenie niebezpiecznych sytuacji
i podanie ich przykładów oraz zebranie zasad jak się podczas nich
zachować;
jak można uniknąć niebezpiecznych
sytuacji podczas wakacji?
przypomnienie numerów telefonów
alarmowych;
ćwiczenia praktyczne i scenki dramowe.

KLASA VI
WRZESIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Witajcie po wakacjach! Co nowego
czeka nas w roku szkolnym
2016/2017. Planujemy tematykę godzin wychowawczych.




II

Przypomnijmy sobie dobrze znane
zasady. Omówienie zasad BHP,
P.Poż, WSO oraz kryteriów ocen z
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Cele wychowawcze:
zapoznanie uczniów z kalendarzem roku
szkolnego i imprez szkolnych;
zaplanowanie współpracy oraz zebranie
propozycji uczniów odnośnie tematyki
godzin wychowawczych.
przypomnienie zasad BHP i P.Poż obowiązujących w szkole;
przypomnienie zasad WSO i sposobów
oceniania zachowania w roku szkolnym
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zachowania
w szkole.

obowiązujących



Kilka słów o demokracji. Wybory
Samorządu klasowego i przypomnienie zasad jego funkcjonowania.

III





Dla Rodziców chcę być najlepszy – a
dla siebie jaki? Rozmawiamy o naszych planach i obawach w nowym
roku szkolnym.

IV




2016/2017;
zebranie podpisów uczniów.
przypomnienie zasad demokratycznych
wyborów i zasady równości wszystkich
głosów;
omówienie zasad funkcjonowania i roli
Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły;
wybranie Samorządu klasowego.
rozmowa z uczniami na temat ich oczekiwań i obaw związanych z nauką w klasie VI;
napisanie listu do siebie na koniec VI
klasy;
omówienie zasad przebiegu nowej reformy oświaty.

PAŹDZIERNIK
Tydzień:

Data

Temat:

Obchody Dnia Chłopaka w naszej
klasie.

I




Nie daj się smutkom – kompleksy
wieku dojrzewania.

II





Czym jest dla mnie szkoła i nauczyciele? Czym mogliby być? Dzień Edukacji
Narodowej
w naszej klasie.

III





Myśl pozytywnie! – znaczenie mojego
nastawienia nie tylko do nauki.

IV




Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie
przez
dziewczyny
konkurencji dla chłopców.
rozmowa na temat kompleksów i obaw
związanych z dojrzewaniem;
zebranie obaw uczniów i wzajemne szukanie na nie odpowiedzi;
stworzenie mapy myśli do każdego z
problemów.
Nasza Szkoła – pozytywy i negatywy wykonanie plakatu;
omówienie i dyskusja zaprezentowanych
prac;
Co możemy zmienić? Czego zmienić się
raczej nie da – dyskusja i zebranie propozycji uczniów.
Dlaczego optymiści mogą żyć dłużej? –
szukamy odpowiedzi w grupie;
Wierzę, ze umiem i potrafię – rola optymistycznego podejścia do problemów;
Jak budować w sobie wiarę we własne
możliwości? – prezentacja.

LISTOPAD
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Słowa mogą wiele – siła pochwał i
kar.




II

Co znaczy być niepodległym? Co
znaczy dla mnie wolność?
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Cele lekcji:
zebranie odpowiedzi uczniów na pytanie
„Co mnie motywuje, co mnie dołuje”?
stworzenie poradnika dla Rodziców pt.:
„Jak możesz mi pokazać, że we mnie
wierzysz”.
rozmowa na temat niepodległości
i wolności człowieka w odniesieniu do
obecnej sytuacji politycznej na świecie;
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III

Co to jest „godność”? Jakie postawy
można uznać za pełne godności?

IV

Jak zachować się wobec niepełnosprawności?








Czy niepodległość znaczy coś jeszcze dla
Polaków? Czy znaczy coś dla mnie? –
burza mózgów, stworzenie mapy myśli.
zebranie skojarzeń ze słowem „godność”;
co niszczy godność człowieka;
próba odpowiedzi jak dbać o godność
własną i innych ludzi.
ludzie pełnosprawni wobec niepełnosprawności;
Co nas krępuje? Czy słusznie? Jak sobie
z tym radzić?
Pomóż! Jeżeli nie wiesz jak – zapytaj! –
prezentacja multimedialna.

GRUDZIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Prezent, ale jaki? „Mikołajki” w naszej klasie.

II

Być wrażliwym i rozumieć. Uczniowie
niepełnosprawni w naszej szkole.

III

Przy wspólnym opłatku — przygotowujemy wigilię klasową.






Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie i obdarowywanie.
omówienie z uczniami rodzajów niepełnosprawności występujących w naszej
szkole i przekazanie informacji o sposobach zachowania wobec nich.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
zaplanowanie i rozdzielenie obowiązków
w organizacji klasowej wigilii.

STYCZEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Pomóc najbardziej potrzebującym.
Jakie znamy świąteczne akcje charytatywne?
Czy
warto
brać
w nich udział?




II

To, co w życiu najważniejsze – mój
czas dla Rodziny. Rozmawiamy o
wspólnym świętowaniu w naszych
domach





III

Czy byłem wzorem do naśladowania?
Przypominamy zasady oceniania
zachowania i dokonujemy samooceny.

IV

Moje wzloty i upadki. Omawiamy
nasze wyniki edukacyjne w I semestrze
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Cele lekcji:
prezentacje uczniów na temat największych akcji charytatywnych w Polsce
i ich zasięgu oraz specyfiki;
rozmowa na temat sensu pomagania
i udziału w wolontariacie.
czy spędzam w domu czas ze swoimi
najbliższymi;
czego najbardziej brakuje mi w relacjach
z rodzicami – ankieta;
jak planować swój dzień, aby znaleźć
w jego trakcie czas dla rodziców i rodzeństwa?
przypomnienie zasad WSO i oceniania
zachowania w roku szkolnym 2016/2017;
samoocena uczniów.

omówienie wspólnie z uczniami wyników edukacyjnych w I semestrze;
Co było moim sukcesem? Co mogę poprawić? Co sprawia mi trudność?
Z czym nie daję sobie sam rady? – meto-
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da SWAT jako pomoc w zaplanowaniu
pracy w II semestrze.
LUTY
Tydzień:

Data:

Temat:

Białe szaleństwo. Sporty zimowe i
ryzyko z nimi związane.

I




Planujemy klasową wycieczkę. Omawiamy miejsce i plan wyjazdu.

II




Cele lekcji:
Moje ulubione sporty zimowe - prezentacja uczniów;
Jak uchronić się przed zagrożeniami
związanymi ze sportami zimowymi? –
dyskusja.
zaplanowanie wycieczki trzydniowej na
koniec roku szkolnego;
omówienie planu wycieczki, atrakcji,
kosztów;
wprowadzenie zmian zgodnie z sugestiami uczniów (po wcześniejszym omówieniu wycieczki z rodzicami).

MARZEC
Tydzień:

Data:

Temat:

Uczcijmy Młode Damy w naszej klasie. Rozmowa na temat savoir-vivre’u
w życiu codziennym.

I




Siła rozmowy – zamień gniew i kłótnie
w dialog.

II





Świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny –
na
wesoło
i kolorowo.

III




Zdrowy nastolatek: Światowy Dzień
Zdrowia.

IV





Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie
przez
chłopców
konkurencji dla dziewczynek.
Co mnie wyprowadza z równowagi
i dlaczego? – szukamy źródła problemu;
Jak mogę nad sobą zapanować? – szukamy rozwiązania;
Kłótnia czy rozmowa? – w jaki sposób
szybciej dojdziemy do porozumienia?
zaplanowanie i organizacja Pierwszego
Dnia Wiosny;
integracja zespołu klasowego poprzez
planowanie i obchodzenie uroczystości
klasowej.
w jaki sposób mogę dbać o swoje zdrowie?
Czy wiem co jem? Wartości odżywcze
niektórych przekąsek i napojów najczęściej spożywanych przez nastolatków;
W zdrowym ciele, zdrowy duch! – czy
pamiętam o tej zasadzie?

KWIECIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Czy higiena jest ważna w moim życiu?
Tworzymy w grupach plakat Nastoletniego Czyściocha.





II

3 minuty na uratowanie życia – pod-
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Cele lekcji:
najważniejsze zagadnienia dotyczące higieny dla nastolatków;
sposoby dbania o higienę w okresie dojrzewania oraz skutki niedbania o własne
ciało;
stworzenie Poradnika Nastoletniego Czyściocha.
przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
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stawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy.





Bohaterowie Konstytucji 3 Majaprezentacje
przygotowane
przez
uczniów.

III





przypomnienie numerów alarmowych;
scenki rodzajowe i ćwiczenia dramowe
w parach lub niewielkich grupach.
bohaterowie narodowi czasów rozbiorów
- prezentacje uczniów na ich temat;
czy zaprezentowane postacie mogą być
dla nas dzisiaj wzorem do naśladowania?
– rozmowa z uczniami;
dlaczego obchodzimy pamiątkę Konstytucji 3 Maja?

MAJ
Tydzień:

Data:

Temat:

Internetowi przyjaciele czy ukryci
wrogowie? – moje bezpieczeństwo w
sieci.

I




II

Komórka, tablet, PSP, Pokémon GO –
czy mogę być już uzależniony?

III

Co wiem o swoich prawach? Czy
wywiązuję się ze swoich obowiązków?









Świat nie jest doskonały – jakie problemy dotykają dzieci i młodzież we
współczesnym świecie?

IV




Cele lekcji:
komunikatory i sposoby nawiązywania
znajomości w Internecie;
zagrożenia związane z poznanymi
w Sieci ludźmi;
jak zachować się, kiedy już popełniło się
błąd? – ostatnie deski ratunku na wypadek zagrożenia.
rodzaje i oznaki uzależnienia;
czy mogę się jeszcze obyć bez komórki i
tabletu? – dyskusja;
Złap je wszystkie! – co jeszcze można
„załapać” w trakcie łapania Pokémonów?
prezentacja uczniów na temat praw
i obowiązków dziecka i ucznia;
dyskusja z uczniami;
przypomnienie numerów telefonów zaufania i omówienie zasad korzystania
z nich.
zebranie na anonimowych kartkach problemów z jakimi borykają się uczniowie;
stworzenie mapy myśli;
wspólne wypracowanie ścieżek i sposobów pomocy.

CZERWIEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Nasza klasowa wycieczka – utworzenie kolażu zdjęć z wycieczki. Rozmawiamy o naszych wrażeniach.




II

Przed komputerem, z książką, na plaży
czy górskim szlaku? Jak i gdzie najlepiej wypoczywamy?





III

Czynności porządkowe w klasie.
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Cele lekcji:
rozmowa z uczniami na temat wrażeń
z przebytej wycieczki;
utworzenie na tablicy w klasie kolażu
z najciekawszych zdjęć z wycieczki.
rozmowa na temat spędzania wakacji
przez uczniów;
wskazanie metod odpoczynku w których
mózg oraz organizm najlepiej się regenerują;
układanie haseł zachęcających do aktywnego wypoczynku na łonie natury.
uporządkowania i przygotowanie klasy
do wakacji.
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KLASAVII
WRZESIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Witajcie w klasie VII! Co nowego
czeka nas w roku szkolnym
2017/2018. Planujemy tematykę
godzin wychowawczych.

I




Przypomnijmy sobie dobrze znane
zasady. Omówienie zasad BHP,
P.Poż, WSO oraz kryteriów ocen z
zachowania
obowiązujących
w szkole.

II






Wybory Samorządu klasowego i
przypomnienie zasad jego funkcjonowania.

III





Obchodzimy Dzień Chłopaka w
naszej klasie.

IV



Cele wychowawcze:
zapoznanie uczniów z kalendarzem roku
szkolnego i imprez szkolnych;
zaplanowanie współpracy oraz zebranie
propozycji uczniów odnośnie tematyki godzin wychowawczych.
przypomnienie zasad BHP i P.Poż obowiązujących w szkole;
przypomnienie zasad WSO i sposobów oceniania zachowania w roku szkolnym
2017/2018;
zebranie podpisów uczniów.
przypomnienie zasad demokratycznych wyborów i zasady równości wszystkich głosów;
omówienie zasad funkcjonowania i roli Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły;
wybranie Samorządu klasowego.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie przez dziewczyny konkurencji dla chłopców.

PAŹDZIERNIK
Tydzień:

Data

Temat:


I

Wobec nowych wyzwań –nasze
przemyślenia na temat pierwszych
tygodni nauki.





II

Czym jest dla mnie szkoła i nauczyciele? Czym mogliby być? Dzień
Edukacji
Narodowej
w naszej klasie.





III

Co to znaczy „szkoła integracyjna”?
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Cele lekcji:
rozmowa z uczniami na temat ich oczekiwań
i
obaw
związanych
z
nauką
w klasie VII;
dzielenie się wrażeniami z pierwszych tygodni nauki (nowe przedmioty, nauczyciele,
atmosfera w szkole i klasie);
omówienie zasad przebiegu nowej reformy
oświaty.
Nasza Szkoła – pozytywy i negatywy - wykonanie plakatu;
omówienie i dyskusja zaprezentowanych
prac;
Co możemy zmienić? Czego zmienić się raczej nie da – dyskusja i zebranie propozycji
uczniów.
wyjaśnienie uczniom zasad funkcjonowania
szkoły integracyjnej i klas integracyjnych;
wdrażanie
do
empatii,
zrozumienia
i chęci niesienia pomocy wobec uczniów z
różnymi niepełnosprawnościami.
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IV

Tydzień:

Data:

Być wrażliwym i rozumieć. Uczniowie niepełnosprawni w naszej
szkole.
LISTOPAD
Temat:

Ukoić ból po tych, co odeszli. Jak
radzę sobie ze stratą?

I





Wolność kocham i rozumiem! Wolności oddać nie umiem! Czym jest
wolność i jakie są jej granice?

II




Wytrwać na posterunku – o sztuce
planowania czasu i nauki.

III




IV

Tydzień:

Data:

I


Przebrnąć dżunglę regułek, pojęć i
wzorów. Poznajemy i trenujemy

techniki uczenia się.
GRUDZIEŃ
Temat:

Tworzymy własne pomoce naukowe
do poznanych technik uczenia się.


Prezent, ale jaki? „Mikołajki” w
naszej klasie.

II

IV

Tydzień:
I

Data:

Cele lekcji:
galeria wspomnień o zmarłych dziadkach i
bliskich;
rozmowa na temat: Jak poradzić sobie ze
stratą kogoś bliskiego;
zwyczaje
związane
ze
śmiercią
w różnych krajach świata.
rozmowa
na
temat
niepodległości
i wolności człowieka w odniesieniu do
obecnej sytuacji politycznej na świecie;
Czy niepodległość znaczy coś jeszcze dla
Polaków? Czy znaczy coś dla mnie? – burza
mózgów, stworzenie mapy myśli.
zapoznanie uczniów z metodami planowania
czasu w ciągu dnia;
wykonanie przez uczniów indywidualnych
planów dnia i nauki;
prezentacja na forum klasy i dyskusja
o wadach i zaletach wykonanych planów.
zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami uczenia się, mnemotechnikami;
wykonanie prostych ćwiczeń rozwijających
pamięć i ułatwiających zapamiętywanie.
Cele lekcji:
wykonanie kolorowych plansz i „ściąg”, fiszek, lapbooków ułatwiających uczenie się i
zapamiętywanie pojęć oraz wzorów z
przedmiotów sprawiających uczniowi kłopoty.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie i obdarowywanie.

integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
 zaplanowanie i rozdzielenie obowiązków w
organizacji klasowej wigilii.
 integracja zespołu klasowego poprzez
Czy wszyscy mają wesołe święta?
wspólną pomoc potrzebującym;
Jak mogę pomóc ubogim i potrze- udział klasy w akcjach „Szlachetna paczka” raz
bującym?
„Karmimy psiaki”.
STYCZEŃ
Temat:
Cele lekcji:
 przypomnienie zasad WSO i oceniania zaCzy byłem wzorem do naśladowachowania w roku szkolnym 2017/2018;
nia? Przypominamy zasady oce samoocena uczniów.
niania zachowania i dokonujemy
Przy wigilijnym stole — przygotowujemy wigilię klasową.

III




omówienie z uczniami rodzajów niepełnosprawności występujących w naszej szkole i
przekazanie informacji o sposobach zachowania wobec nich.
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samooceny.

Moje wzloty i upadki. Omawiamy
nasze wyniki edukacyjne w I semestrze

II



omówienie wspólnie z uczniami wyników
edukacyjnych w I semestrze;
Co było moim sukcesem? Co mogę poprawić?
Co
sprawia
mi
trudność?
Z czym nie daję sobie sam rady? – metoda
SWAT jako pomoc w zaplanowaniu pracy w
II semestrze.

LUTY
Tydzień:

Data:

Temat:

Czy jestem podatny na manipulację?

I





Nie daj się złapać w Sieć! Rozmawiamy o mądrym i odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu.

II




Tam warto zaglądać, czyli przewodnik po internetowych stronach
pożytecznych.

III


„Chcesz ze mną chodzić?” – czy
potrafię wziąć odpowiedzialność za
uczucia swoje i innych?

IV



Cele lekcji:
Szukamy odpowiedzi na pytanie: czym jest
manipulacja i kiedy może być stosowana?
Psychotest na temat podatności na manipulację;
dyskusja z uczniami czy i w jaki sposób możemy uchronić się przed zmanipulowaniem.
test Ja w Internecie – korzystam odpowiedzialnie i pod kontrolą, czy już mogę być
uzależniony?
Zagrożenia związane z Internetem - nigdy
nie wiesz kto siedzi po drugiej stronie.
Lekcja uczniowska – prezentacja przygotowanych przez uczniów pożytecznych stron o
różnej tematyce, z których najczęściej korzystają.
rozmawiamy o sposobach okazywania sobie
uczuć;
jak być odpowiedzialnym i nie ranić innych?

MARZEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech
każdy się dowie, że dzisiaj jest
święto kobiet!




II

Czy tylko siłą można odpowiedzieć
na siłę? Uczymy się radzić sobie w
sytuacjach konfliktowych.





III

Jak skutecznie mówić „nie”? Trenujemy postawy asertywne.
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Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie przez chłopców konkurencji
dla dziewczynek.
wykorzystanie metody dramy do przedstawienia sytuacji konfliktowych i prawidłowego radzenia sobie z nimi;
jak zachować spokój, kiedy ktoś wyprowadzi nas z równowagi?
gra słowna: dobrym na złe.
przypomnienie co znaczy asertywność
i jakie cechy charakteryzują tę postawę;
zapoznanie uczniów z różnymi sposobami
asertywnej odmowy;
wykorzystanie metody dramy do przedstawienia sytuacji w których musimy zachować
się asertywnie.
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KWIECIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Niewinne złego początki. Rozmawiamy o zagrożeniach związanych
z paleniem papierosów, piciem
alkoholu, zażywaniem narkotyków
i dopalaczy.

I





To naprawdę zabija! Oglądamy
film o skutkach zażywania środków
psychoaktywnych.

II





Dbam o swoje ciało, ale czy skutecznie? Refleksja nad higieną w
okresie dojrzewania.

III




Dokąd na majówkę? Ciekawe miejsca w okolicach Lubina do których
można dojechać rowerem – prezentacje uczniów.

IV




Cele lekcji:
Projekcja krótkich filmów kampanii antynikotynowej i antyalkoholowej;
Dyskusja na temat ich skuteczności;
Czy i w jaki sposób można się oprzeć pokusie „spróbowania”?
Prezentacja na temat zawartości chemicznej
środków psychoaktywnych i ich wpływu na
nasz organizm;
Zapoznanie uczniów ze skutkami zażywania
narkotyków, dopalaczy;
Gra motywacyjna: Obiecuję sobie, że nigdy…
Pogadanka na temat zasad higieny
i dbania o swoje ciało w okresie dojrzewania;
Tworzenie osobistego poradnika / zbioru zasad Jestem higienicznie czysty.
Lekcja uczniowska – prezentacja wcześniej
przygotowanych materiałów na temat ciekawych
miejsc
w
Lubinie
i okolicach;
Praca z mapą Lubina i okolic;
Opracowanie w grupach ciekawych tras rowerowych na majówkę.

MAJ
Tydzień:

Data:

Temat:

Planujemy naszą wycieczkę klasową do Warszawy.

I





Rodzina, ach rodzina… - rozmawiamy o wyobrażeniu naszych
przyszłych rodzin.

II





Gdzie szukać ratunku, kiedy w
rodzinie dzieje się źle?

III



Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne planowanie wycieczki;
omówienie programu wycieczki;
rozmowa
na
temat
zachowania
i bezpieczeństwa w trakcie wycieczki
szkolnej.
co lubię w swojej rodzinie, a co chciałbym
zmienić? Burza mózgów;
stworzenie plakat / kolażu na temat mojej
wymarzonej przyszłej rodziny;
rozmowa o tym w jaki sposób najlepiej
dojść do realizacji naszego wyobrażenia.
przedstawienie uczniom najpopularniejszych
infolinii, stron internetowych, fundacji do
spraw rodziny;
rozmowa o tym, kiedy i w jaki sposób korzystać z ich pomocy.

CZERWIEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Przypominamy zasady oceniania
zachowania i dokonujemy samooceny oraz omawiamy nasze wyniki
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Cele lekcji:
przypomnienie zasad WSO i oceniania zachowania w roku szkolnym 2017/2018;
omówienie wspólnie z uczniami wyników
edukacyjnych w II semestrze;
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edukacyjne w II semestrze.

Śmiercionośni przyjaciele. Poznajemy sekty działające na terenie
Polski i metody ich działania.

II



samoocena uczniów.



zapoznanie
uczniów
z
charakterem
i sposobami działania sekt na terenie Polski;
burza mózgów na temat: jak się skutecznie
bronić przed zwerbowaniem.
uporządkowania i przygotowanie klasy do
wakacji.




Czynności porządkowe w klasie.

III

KLASA VIII
WRZESIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Witajcie w klasie VIII! Co nowego
czeka
nas
w roku szkolnym 2018/2019. Planujemy tematykę godzin wychowawczych.
Wybory Samorządu klasowego i przypomnienie zasad jego funkcjonowania.









II

Przypomnijmy sobie dobrze znane
zasady. Omówienie zasad BHP, P.Poż,
WSO oraz kryteriów ocen z zachowania
obowiązujących
w szkole. Zapoznanie uczniów z nowymi zasadami ochronny danych osobowych







III

Rozmawiamy o naszych wrażeniach po
udziale w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych






IV

Moje słabe i mocne strony. Kilka zabaw psychologicznych.
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Cele wychowawcze:
zapoznanie uczniów z kalendarzem roku
szkolnego i imprez szkolnych;
zaplanowanie współpracy oraz zebranie
propozycji uczniów odnośnie tematyki
godzin wychowawczych;
przypomnienie zasad demokratycznych
wyborów i zasady równości wszystkich
głosów;
omówienie zasad funkcjonowania i roli
Samorządu Uczniowskiego w życiu
szkoły;
wybranie Samorządu klasowego.
przypomnienie zasad BHP i P.Poż obowiązujących w szkole;
przypomnienie zasad WSO i sposobów
oceniania zachowania w roku szkolnym
2018/2019;
uczulenie uczniów na ochronę danych
osobowych
zebranie podpisów uczniów.
dyskusja na temat niepełnosprawności
i godności osób niepełnosprawnych;
zebranie refleksji uczniów dotyczących
udziału w obchodach Dnia Godności
osób Niepełnosprawnych na lubińskim
rynku;
przypomnienie zasad postepowania
i szacunku wobec niepełnosprawnych
uczniów naszej Szkoły.
uświadomienie uczniom ich słabych
i mocnych stron;
rozmowa o przyszłych planach wyboru
szkoły i dalszego kierunku kształcenia.
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PAŹDZIERNIK
Tydzień:

Data

Temat:

Obchodzimy Dzień Chłopaka w naszej
klasie.

I




Co nas czeka na Sprawdzianie Ósmoklasisty? Jak najlepiej się przygotować?

II





Kiedy skończę ósmą klasę… Typy i
specyfika szkół średnich.

III




Czy szkoła i wykształcenie wpływają na
nasze życie?

IV





Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie przez dziewczyny konkurencji dla chłopców.
przedstawienie i omówienie z uczniami
głównych założeń i przebiegu Sprawdzianu Ósmoklasisty;
stworzenie przez uczniów planu nauki
i powtórek;
rozmowa na temat najlepszych warunków do nauki.
przedstawienie uczniom najważniejszych typów szkół średnich i wyjaśnienie ich specyfiki;
prezentacja szkół średnich w naszym
mieście i przegląd profilów klas, które
oferują.
rozmowa z uczniami na temat ich planów dotyczących wyboru dalszej ścieżki
kształcenia;
zastanowienie się nad przedmiotami
i wynikami Sprawdzianu Ósmoklasisty,
które mogą mieć wpływ na dostanie się
do określonego typu szkoły;
dyskusja na temat sensu nauki i zdobywania wykształcenia w dalszym życiu.

LISTOPAD
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Być Polakiem, być Patriotą. Tworzymy
plakaty związane z tematyką patriotyczną.





II

Co dla mnie oznacza wolna Polska?
Nasze przeżycia i odczucia związane z
100. rocznicą odzyskania niepodległości.




III

Higiena ciała i umysłu - czy właściwie
ją stosuję?




IV

To jeszcze mogę zmienić! Rozmowa na

47

Cele lekcji:
rozmowa na temat najważniejszych polskich symboli narodowych;
wykonanie plakatów o tematyce niepodległościowej i patriotycznej;
wykonanie tematycznej gazetki związanej z obchodami 11 listopada.
dyskusja na temat wrażeń po obchodach
100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
podsumowanie
udziału
klasy
w projekcie edukacyjnym Szkoły Młodych Patriotów.
stworzenie mapy myśli dotyczącej higieny ciała i umysłu, obrazującej rozumienie tych pojęć przez uczniów;
zebranie propozycji uczniów jak należy
dbać o ciało i umysł w okresie dojrzewania;
stworzenie ulotki, którą otrzyma każdy z
uczniów.
przypomnienie zasad WSO i zasad oceniania zachowania;
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temat
sytuacji
dydaktycznowychowawczej w klasie przed końcem I
semestru.



autorefleksja uczniów nad ocenami z
poszczególnych przedmiotów i opracowanie planu popraw przed zakończeniem I semestru.

GRUDZIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Obchodzimy mikołajki w naszej klasie.

I


Cisi zabójcy w naszym domu.

II






Przygotowujemy wigilię
dekorujemy klasę.

III

klasową

i



Wolontariusz – to brzmi dumnie. Rozmawiamy o największych akcjach charytatywnych
w naszym kraju.

IV



Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie i obdarowywanie.

Zapoznanie uczniów z zagrożeniami
związanymi z ulatnianiem się tlenku
węgla;
Rozpoznawanie wczesnych oznak zatrucia tlenkiem węgla i sposoby reagowanie;
Film profilaktyczny / spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
zaplanowanie i rozdzielenie obowiązków w organizacji klasowej wigilii.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólną pomoc potrzebującym;
poznanie i udział klasy w akcjach:
„Akademia Przyszłości”, „Szlachetna
paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej
pomocy” oraz „Karmimy psiaki”.

STYCZEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Czy byłem wzorem do naśladowania?
Przypominamy zasady oceniania zachowania i dokonujemy samooceny.




II

Moje wzloty i upadki. Omawiamy nasze
wyniki edukacyjne w I semestrze




III

Życie w grupie – dostosowywanie się i
kompromisy.
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Cele lekcji:
przypomnienie zasad WSO i oceniania
zachowania
w
roku
szkolnym
2017/2018;
samoocena uczniów.
omówienie wspólnie z uczniami wyników edukacyjnych w I semestrze;
Co było moim sukcesem? Co mogę poprawić? Co sprawia mi trudność?
Z czym nie daję sobie sam rady? – metoda SWAT jako pomoc w zaplanowaniu pracy w II semestrze.
kształtowanie w uczniach postaw asertywnych oraz umiejętności dyskutowania i osiągania kompromisów;
opracowanie zasad funkcjonowania w
nowej grupie rówieśniczej;
wątpliwości i obawy uczniów dotyczące
nowej klasy i szkoły - dyskusja.
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LUTY
Tydzień:

Data:

Temat:

Rodzaje uzależnień i nałogów oraz ich
skutki.

I



Bierz dopalacze! Polecają grabarze!

II




Fonoholizm - czy jestem w grupie ryzyka?

III





Cele lekcji:
prezentacje ukazujące różne typy uzależnień i ich wpływ na dojrzewający organizm – prezentacje przygotowane
przez uczniów;
dyskusja na temat korzystania ze środków odurzających.
prezentacja danych dotyczących dostępności i składu niektórych dopalaczy dostępnych na polskim rynku;
oglądanie kampanii społecznych dotyczących zażywania dopalaczy;
rozmowa na temat zagrożeń i skutków
zażywania dopalaczy.
omówienie zjawiska fonoholizmu;
„Czy jestem już uzależniony?” - psychotest i omówienie jego wyników;
rozmowa na temat: „co i jak mogę
zmienić?”

MARZEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto
kobiet!




II

Internet, reklama, telewizja – wpływ
mediów na kształtowanie postaw młodzieży i zdrowie człowieka




III

Tolerancja i prawo do odrębności
przekonań






IV

Zawód może być pasją. Prezentujemy
swoje talenty i pasje.
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Cele lekcji:
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne świętowanie;
przygotowanie
przez
chłopców
konkurencji dla dziewczynek.
Jaką rolę w moim życiu odgrywa Internet i telewizja? Czy reklamy mają wpływ
na moje wybory? – rozmowa
z uczniami;
stworzenie plakatów dotyczących mądrego i świadomego korzystania ze
środków masowego przekazu;
prezentacja wyników pracy w grupach
na forum klasy.
przypomnienie pojęcia tolerancji i zasad
jej stosowania w życiu codziennym;
Czy jestem osobą tolerancyjną? Czy
szanuję zdanie innych? - psychotest
i rozmowa na temat jej wyników;
dyskusja na temat wzajemnego szacunku dla odmienności w życiu codziennym.
Prezentacje uczniów dotyczące ich pasji,
zainteresowań i planów dotyczących
przyszłości;
Rozmowa na temat jak najlepiej i najskuteczniej osiągnąć wyznaczone sobie
cele;
Napisanie listów do samych siebie za 5
lat.
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KWIECIEŃ
Tydzień:

Data:

Temat:

Nie dać się stresowi. Jak radzić sobie
w sytuacjach trudnych – proste techniki
relaksacyjne.

I




Omawiamy przebieg Sprawdzianu
Ósmoklasisty od strony technicznej.

II




Cele lekcji:
pogadanka z uczniami na temat sytuacji
trudnych i stresujących;
prezentacja i ćwiczenie prostych technik
relaksacyjnych pomagających w walce
ze stresem i zdenerwowaniem.
zapoznanie uczniów z przebiegiem egzaminu;
utrwalenie sposobów kodowania danych
i odpowiedzi;
przypomnienie zasad dotyczących przebiegu samego egzaminu.

MAJ
Tydzień:

Data:

Temat:

Trudny czas wyborów.

I





Ostatnia prosta do końca podstawówki!

II




Jak chciałbym zakończyć ósmą klasę?
Planujemy zakończenie szkoły podstawowej.

III





Planujemy naszą wycieczkę klasową do
Krakowa.

IV




Cele lekcji:
omówienie zasad rekrutacji do szkoły
średniej;
przypomnienie typów szkół dostępnych
w naszym mieście i jego okolicach;
udział w dniach otwartych w szkołach,
które
wzbudziły
zainteresowanie
uczniów.
przypomnienie zasad WSO i zasad oceniania zachowania;
autorefleksja uczniów nad ocenami
z
poszczególnych
przedmiotów
i opracowanie planu popraw przed
zakończeniem I semestru.
rozmowa i zebranie propozycji uczniów
dotyczących zakończenia klasy ósmej
i szkoły podstawowej;
przygotowanie
klasowego
planu
i przedstawienie go rodzicom;
wyznaczenie zadań do realizacji.
integracja zespołu klasowego poprzez
wspólne planowanie wycieczki;
omówienie programu wycieczki;
rozmowa
na
temat
zachowania
i bezpieczeństwa w trakcie wycieczki
szkolnej.

CZERWIEC
Tydzień:

Data:

Temat:


I

Wspomnień czar… Nasze wspomnienia
i pożegnanie ze Szkołą Podstawową nr
3.




II

Czynności porządkowe w klasie.
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Cele lekcji:
Prezentacje uczniów dotyczące wspomnień z okresu szkoły podstawowej;
Organizacja przebiegu zakończenia roku
szkolnego.
uporządkowania i przygotowanie klasy
przed wakacjami.

