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Cele szczegółowe – 

uczeń w klasach 

1 –  3 SP: 

Sposoby, metody i formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 

1. Poznaje siebie  
 

1. Zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne – klasowe i indywidualne systemy motywacyjne, 

    autoprezentacje, dyskusje, praca w parach, działania w grupach,  kontrakty klasowe i  

    indywidualne 

2. Integracja uczniów w zespołach klasowych, podczas uroczystości, wycieczek, zajęć  

    integracyjnych, specjalistycznych i pozalekcyjnych  

3. Wycieczki klasowe i szkolne – tematyczne, krajoznawczo-przyrodnicze, proekologiczne  

4. Konkursy wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych  

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych – rozwijanie zainteresowań, wystawy plastyczne  

6. Ogólnoszkolne zabawy i rozgrywki sportowe  

7. Pomoc koleżeńska organizowana w zespole klasowym  

8. Wybory samorządu klasowego, przydział i pełnienie dodatkowych funkcji w klasie  

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3,  

pedagog, n-le świetlicy  

2. Współpracuje  

    z rówieśnikami  

1. Zajęcia edukacyjne – praca w grupach, gry zespołowe, warsztaty, kontrakty klasowe, apele  

    wychowawcze wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych  

2. Uroczystości klasowe i szkolne oraz integrujące zespoły uczniowskie – zabawa karnawałowa,  

    impreza integracyjna kl. 0-3 „Wyginam śmiało ciało” 

3. Udział w konkursach  

4. Zajęcia pozalekcyjne  

5. Zajęcia edukacyjno- wychowawcze  

6. Wycieczki klasowe, szkolne, wyjścia poza teren szkoły  

7. Udział w zajęciach świetlicowych – pomoc koleżeńska, gry i zabawy zespołowe 

8. Ogólnoszkolne zabawy i rozgrywki sportowe  

  9. Pomoc koleżeńska organizowana w zespole klasowym, zwłaszcza uczniom niepełnosprawnym 

10. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących – akcja Korki (zbiórka nakrętek dla 

      Hospicjum „Światło”), zbiórki dla Hospicjum „Nadzieja”, zbiórki dla schronisk dla zwierząt,  

      „ZS31 klika dla Pajacyka PAH”, „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”  

11. Współpraca z innymi placówkami np. żłobek, kluby osiedlowe, inne szkoły – realizacja idei  

      „szkoły otwartej” 

12. Obchody wybranych dni z Kalendarza Praw Człowieka  

 

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3,  

rodzice, ,  

pedagog,   n-le 

świetlicy 
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3. Rozumie  

    potrzeby  

    osób  

 niepełnosprawnych  

1. Integracja uczniów w zespołach klasowych, podczas uroczystości, wycieczek, zajęć  

    specjalistycznych i pozalekcyjnych  

2. Gry i zabawy integracyjne w dużym i małym zespole, warsztaty antydyskryminacyjne  

3.Udział w imprezach szkolnych i klasowych wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych  

4. Udział w akcjach charytatywnych 

5. Apele wychowawcze  

6. Pomoc koleżeńska organizowana w zespole klasowym  

7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej  

8.”Zaświeć się na niebiesko”- obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie 

9. Obchody wybranych dni z Kalendarza Praw Człowieka 

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3, katecheci,   

n-le świetlicy 

4. Szanuje innych 

    okazując to  

    w słowach  

    i działaniach  

1. Apele wychowawcze wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych  

2. Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, socjoterapeutyczne, pogadanki  

3. Zabawy integracyjne   

4. Kontakty z innymi pracownikami szkoły (np.: pielęgniarką, bibliotekarzem, szatniarką,  

    pracownikami obsługi)  

5. Uroczystości klasowe i szkolne o charakterze integracyjnym  

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3, katecheci,  

n-le świetlicy,  

5. Przewiduje  

    skutki  

    swoich działań  

1. Zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, spotkania – pogadanki ze Strażnikiem Miejskim,  

    Policjantem, „Agatką” na przejściu ulicznym 

2. Zapoznanie uczniów z „Regulaminem ucznia” 

3. Kontrakty klasowe – dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych 

4. Pogadanki tematyczne 

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3,  

pedagog,  n-le świetlicy 

6. Poznaje zasady  

    bezpiecznego  

    zachowania się  

    w szkole,  

    rodzinie,  

    grupie  

    rówieśniczej  

1. Apele wychowawcze, pogadanki – zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w klasie, podczas  

    przerw, regulaminy pracowni, sali gimnastycznej, boisk sportowych Orlika i ruchu drogowego,  

    regulamin ucznia  

2. Spotkania z „Agatką” na przejściu ulicznym, wizyta w Straży Pożarnej 

3. Spacery, wycieczki edukacyjne  

4. Konkursy wiedzy, plastyczne z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się  

    komunikacją 

5.Zajęcia edukacyjne tematycznie związane z bezpieczeństwem  

6.Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze Strażnikiem Miejskim, Policjantem 

   Dzielnicowym, specjalistami/ terapeutami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MOEiPU,  

   TPiPU 

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3,  

pedagog,  n-le świetlicy 
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7.Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego  

8. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Mały Ratowniczek” dla klas 0-3 

9. Wystawy, pogadanki promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w sieci 

10. Bezpieczeństwo uczniów w szkolnej cyberprzestrzeni – zasady korzystania z telefonów,  

     Internetu i in. multimediów i urządzeń cyfrowych  

11. Próbna ewakuacja – symulacja zagrożenia podczas alarmu przeciwpożarowego  

7. Poznaje zasady  

    zdrowego stylu  

    życia  

1. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne z zakresu zdrowego żywienia, czynnego wypoczynku,  

    czasu wolnego ucznia, pokazy, degustacje  

2. Zabawy rekreacyjno – sportowe dla klas 0- 3: impreza integracyjna „Wyginam śmiało ciało”,  

    „Rodzinny Turniej Sportowy” 

3. Wystawa plastyczna  

4. Wycieczki klasowe i szkolne, teren osiedla Rubinkowo „Marsz Witaminek”  

5. Realizacja programu „Śniadanie w domu, posiłek w szkole” – spożywanie wspólnych  

    posiłków  

6. Realizacja programów profilaktycznych m.in.: „Czyste powietrze wokół nas”’ „Nie pal przy 

    mnie, proszę” 

7. Współpraca z pielęgniarką szkolną, stomatologiem  

8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej  

9. Prelekcje dla rodziców  

10. Sport na Orliku – promocja aktywności sportowej w środowisku uczniów, rodziców i  

      społeczności lokalnej  

11. Sportowe wydarzenia i zajęcia cykliczne wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki –  

      Dzień Sportu, zawody sportowe szkolne i pozaszkolne i in. 

wychowawcy klas 1-3,  

n-le klas 1-3,  n-le 

świetlicy 


