
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ 
DLA KLASY I ...   na rok szkolny .......... 

uwzględniający plan profilaktyki szkolnej 

„Tworzymy klasową rodzinę” 
Zagadnienie  
węzłowe 

Zagadnienie 
szczegółowe 

Formy realizacji Termin 
Uwagi 

 
 
 
 I  Organizacja 
zespołu 
klasowego. 

1. Stwarzanie 
szczerej i zdrowej 
atmosfery między 
dziećmi oraz 
między dziećmi       
i nauczycielem. 
 
Omówienie 
Kodeksu Ucznia 
Wspólne 
układanie 
regulaminu 
klasowego. 
Zorganizowanie 
dyżurów 
klasowych. 

1. Zorganizowanie lekcji na temat 
„Poznajmy się” 
2. Gry i zabawy integrujące zespół 
klasowy. 
3.Stwarzanie okazji do bliskich 
kontaktów dzieci i wykonywania 
wspólnie zadań.   
4. Składanie sobie życzeń 
imieninowych.  
5. Zwrócenie uwagi na prawa i 
obowiązki ucznia klasy I.  
6.Ustalenie czynności dyżurnego, 
cotygodniowa ocena ich  pracy. 
8.Ćwiczenia z programu 
profilaktycznego „Spójrz inaczej” 
A.  Kołodziejczyka   
Nasza klasa- najważniejsze 
wydarzenia, dobre sprawy, trudne 
sprawy w naszej klasie.  
 

2. IX 
 
cały rok 
 
     „ 
 
 
        „ 
 
wrzesień 
 
  2 tydzień IX 
cały rok 
 
cały rok 

 
 
 
II. Zwiększenie 
efektywnej 
działalności w 
ramach grup w 
skali mikro- i 
makro-społecznej 

 
Współdziałanie w 
relacjach 
uczniowie-
nauczyciel, 
nauczyciel-
uczniowie 
 
Uczestniczenie w 
życiu społeczności 
szkolnej   
 
 
 
 
Poszerzamy grono 
naszych przyjaciół 

1.  Wspólne rozwiązywanie 
problemów i konfliktów 
klasowych 
2. Wspólne zabawy na terenie 
klasy i szkoły: 
Pasowanie na ucznia klas I. 
*Andrzejki 
*Mikołajki 
*Wigilia klasowa 
*Zabawa kanałowa 
*Święto Patrona Szkoły 
*Dzień Dziecka.  
3.  Udział w różnego rodzaju 
akcjach szkolnych pomocy 
potrzebującym, konkursach 
szkolnych  
4.  Wspólne spotkania 
integracyjne z dziećmi ze Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Radziszowie. 
5. Zbiórka zabawek dla dzieci ze 
Szpitala Rehabilitacyjnego w 
Radziszowie z okazji Mikołajek. 
 

cały rok 
         
       „ 
 
      1.IX 
XI 
6 XII 
XII 
II 
V 
VI 
cały rok 
 
 
według planu 
kilka razy w 
roku 
 
listopad 



 
 
 
III. Zwi ększenie 
współdziałania w 
ramach rodziny  

Pomoc w 
umacnianiu więzi 
uczuciowych 
pomiędzy dziećmi 
a rodzicami 

1.Przygotowywanie upominków i 
spotkań z okazji Dnia Babci, Dnia 
Mamy, Dnia Ojca. 
2. Pamiętamy o ważnych 
uroczystościach rodzinnych.-
imieniny mamy, taty, rodzeństwa. 
3.Rodzina, z której pochodzę- 
budowanie drzewa 
genealogicznego  
4. W rodzinie wzajemnie sobie 
pomagamy- rysunek pomocna 
dłoń. 

 
I, V,VI 
 
 
cały rok 
 
    marzec 

 
 
 
IV. Zagadnienia 
zdrowotne 

Troska o własne 
zdrowie poprzez: 
wyrabianie 
*nawyków 
higieny osobistej 
*bezpieczne 
używanie lekarstw 
*racjonalne 
odżywianie(2 
śniadanie) 
*bezpieczeństwo 
na drodze 
*bezpieczne ferie  
i wakacje 
 

1. Ustalenie i przestrzeganie 
rozkładu dnia. 
2.Przestrzeganie zasad 
bezpiecznego zachowania się           
w ruchu drogowym Spotkanie          
z policjantem.  
3. Czuwanie nad utrzymaniem 
prawidłowej postawy przy pisaniu 
i czytaniu. 
4. Dopilnowanie leczenia w 
poradniach specjalistycznych i 
udziału w gimnastyce korekcyjnej. 
5. Racjonalne i higieniczne 
spożywanie drugiego śniadania. 
6. Stosowanie ćwiczeń 
śródlekcyjnych.  

 
cały rok szkolny 
 
wrzesień 
     
 
 
cały rok szkolny 
 
 
    

 
 
V. Korzystanie z 
zasobów 
informacyjnych 
naszej cywilizacji 

Korzystanie z 
biblioteki 
szkolnej. 
 
Moja ulubiona 
książka. 

1. Współpraca z biblioteką szkolną 
i miejską. 
2. Uczestnictwo w konkursach 
czytelniczych. 
3. Reklama książki „Co warto 
przeczytać?” 
4. Systematyczna akcja „Czytamy 
dzieciom” zapraszanie rodziców i 
innych gości. 
5. Komputer pomaga nam w 
nauce- zajęcia w sali 
komputerowej. 

 
cały rok szkolny 

 
 
VI. 
Współdziałanie ze 
środowiskiem 
naszej planety. 

Organizowanie 
opieki nad 
kwiatami w klasie 
i terenem wokół 
naszej szkoły. 

1. Aktywny udział w akcji 
„Sprzątanie Ziemi” 
2. Urządzanie kącika zieleni w 
klasie. 
Założenie” ptasiej stołówki”- 
zbieranie pokarmu dla ptaków. 
3.  Nauka praktycznego 
segregowania śmieci. 

wrzesień 
 
  „ 
 
w ciągu zimy 
 
IV 
 



4. Włączanie się do 
proekologicznych działań akcji 
„Zbieracz szperacz” 

  Jesień/wiosna 

 
 
VII. 
Kształtowanie 
uczuć 
patriotycznych 
Nasza mała 
Ojczyzna 

Udział w życiu 
kulturalnym 
naszej 
miejscowości. 
Nasza 
miejscowość-jej 
historia , 
teraźniejszość, 
przyszłość 

1. Poznajemy tradycje                       
i obrzędowość naszej szkoły. 
2. Udział w konkursach 
organizowanych przez Ośrodek 
Kultury- konkursy  plastyczne. 
3.Miejscowość, gmina 
województwo, kraj. 
 Położenie miejscowości na mapie 
Polski i Europy. 
4. Dbamy o czystość naszej rzeki, 
okolicy ,lasy itp. 
5. Wycieczki po najbliższej 
okolicy -dostrzeganie piękna 
6. Poznanie legendy powstania 
miasta, zabytków i historii. 
7. Konkurs plastyczny klasowy-
„Moje miasto”. 
 

cały rok 
 
 
    „ 
 
 
 
 
 
   „ 
 
 
 
maj 

 
 
VIII . Jestem 
Polakiem i 
Europejczykiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.  Pomoc w 
zagospodarowaniu 
czasy wolnego 
uczniom. 

Przybliżenie 
aspektów 
geograficznych i 
kulturowych 
Europy 
Uczenie zasad 
demokracji, 
wzajemnej 
współpracy i 
tolerancji wobec 
innych 
 
 
Promocja różnych 
form 
pożytecznego 
spędzania czasu 
wolnego. 

1.Poznawanie legendy o 
powstaniu Europy (legenda o 
Zeusie) 
2.Zaznaczanie Polski na mapie 
konturowej Europy.  
3. „Podróżujemy po mapie- 
poznajemy państwa Unii 
Europejskiej  
4.Symbole unijne- układanie flagi 
z elementów (puzzle) 
5. Słuchanie bajek z krajów 
europejskich 
 
 
1. Organizowanie wycieczek 
klasowych pieszych i autokarowej 
– do Krakowa. 
2. Spotkania integracyjne z 
dziećmi ze Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Radziszowie 
lub w Sułkowicach. 
3. Organizowanie zabaw 
andrzejkowych i karnawałowych. 
4. Wspólne wyjścia  na 
przedstawienia teatralne. 
5. Udział w różnych kółkach 
zainteresowań na terenie naszej 
szkoły lub Ośrodka Kultury.  
 

 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
V 
 
 
kilka razy w 
ciągu roku wg. 
planu  
XI,   II 
 
cały rok szkolny 
 
   „ 



 
 
IX. Współpraca z 
rodzicami w celu 
koordynacji 
oddziaływań 
wychowawczych. 

Co to znaczy być 
dobrym rodzicem? 
Partnerstwo w 
relacji n-l-rodzice, 
rodzic- n-l. 
Budzenie 
zainteresowań 
czytelniczych 
wśród rodziców 
książkami i 
czasopismami o 
tematyce 
wychowania. 

1. Wybór Rady Rodziców. 
2. Systematyczne organizowanie 
zebrań z rodzicami 
3. Indywidualne kontakty                
z rodzicami. 
4. Okresowe omawianie osiągnięć 
szkolnych i postępów w rozwoju. 
5. Zorganizowanie spotkania z 
psychologiem. 
6. Prowadzenie pedagogizacji 
podczas zebrań z rodzicami: 
Właściwości rozwojowe dziecka 
7-letniego- dojrzałość szkolna 
Pierwsza klasa, pierwsze kłopoty 
Zaburzenia zachowania u dzieci 
nadpobudliwych psychoruchowo- 
wskazówki dla rodziców.  
Rozwijanie zainteresowań książką 
u dzieci.  

IX 
4 razy w ciągu 
roku 
 
cały rok szkol. 
 
 
 
I  lub IV 
 
3razy w roku 

 
                                                                                                            Opracowała  
                                                                                                           wych. klasy I  
                                                                                                     Elżbieta Bukowska 


