
 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

 

 

„ Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego rozwoju 

 i nie można hamować rozwoju jednego dziecka 

                                                           dla zrównania  go z innymi lub też odwrotnie. 

Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych dzieci, 

                                      uczestniczących w systemie edukacyjnym…” 

 

                                                                                                                         R. Więckowski 

 

Dział pracy 

wychowawczej 

Zadania Formy realizacji Termin 

realizacji 

Organizacja zespołu 

klasowego 

1. Wybór samorządu 

klasowego 

 

 

 

 

 

2. Przypomnienie 

praw i obowiązków 

ucznia zawartych  

kodeksie ucznia.    

 

 

3.  Obowiązki 

dyżurnego w klasie                                                                     

Rozmowa na temat roli i 

znaczenia samorządu klasowego 

w społeczności uczniowskiej. 

Podział zadań między 

wybranych członków samorządu 

klasowego. 

 

Rozmowa na temat praw 

 i obowiązków ucznia w oparciu 

o kodeks ucznia. Wyjaśnienie 

niezrozumiałych dla uczniów 

wyrażeń. 

 

Wyznaczanie dyżurnych. 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Przygotowanie 

przydzielonej sali do 

zajęć 

1. Urządzenie klasy 

po wakacjach. 

 

 

 

 

2. Troska o pomoce 

dydaktyczne 

 i estetyczny wygląd  

sali. 

Uporządkowanie pomocy 

dydaktycznych. Wykonanie 

dekoracji. Przydzielenie 

uczniom półek na przybory 

szkolne. 

 

Poszanowanie pomocy 

dydaktycznych i sprzętu 

znajdującego się w sali. 

Systematyczne wykonywanie 

wspólnie z uczniami dekoracji 

związanych z porą roku oraz 

tematyką zajęć. 

 

IX 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Troska o wyniki 

 w nauce 

1. Otoczenie opieką 

uczniów mających 

trudności w nauce 

oraz uczniów 

zdolnych. 

 

 

 

 

Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej w nauce. 

Zachęcanie do wykonywania 

dodatkowych zadań i poleceń 

przez uczniów zdolnych. 

Współpraca z pedagogiem, 

psychologiem, z Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną 

w Piekoszowie. 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 



 

 

2. Zainteresowanie 

uczniów 

czytelnictwem, 

wyrabianie nawyków 

samokształcenia i 

przygotowania 

uczniów do 

samodzielnego 

zdobywania 

informacji. 

 

 

 

3. Analiza wyników 

w nauce. 

 

Zorganizowanie w klasie 

„kącika czytelniczego”. 

Systematyczne korzystanie  

z biblioteki szkolnej, 

zainteresowanie lekturami kl.III, 

korzystanie z różnych źródeł 

wiedzy. 

 

 

 

 

 

Systematyczna analiza postępów 

uczniów w nauce. 

Podejmowanie środków 

zaradczych w przypadku 

niepowodzeń szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Troska o zdrowie 

uczniów 

1. Zainteresowanie 

stanem zdrowia 

uczniów. 

 

 

2. Współpraca z 

lekarzem i 

pielęgniarką. 

Pogadanki na temat stosownego 

ubierania się w zależności od 

pory roku oraz znaczenia 

przestrzegania higieny osobistej. 

 

Prowadzenie przez pracowników 

służby zdrowia badań 

profilaktycznych, szczepienia 

ochronne, kontynuowanie 

fluoryzacji zębów. 

 

 

 

Stosownie 

do 

potrzeb 

BHP w szkole i w 

drodze do szkoły 

1. Przestrzeganie 

zasad bezpiecznego 

poruszania się po 

drodze oraz 

bezpieczeństwa  

w szkole i poza nią 

Pogadanki uświadamiające 

niebezpieczeństwa zabaw  

w pobliżu jezdni oraz jazdy na 

rowerach, spacery, ćwiczenia 

praktyczne w bezpiecznym 

przechodzeniu przez jezdnię, 

obowiązujące znaki drogowe, 

dobre rady i przestrogi na ferie, 

zajęcia tematyczne –„ Jak 

bezpiecznie korzystać  

z urządzeń elektrycznych”. 

 

 

Cały rok 

Wyrabianie postawy 

szacunku wobec 

rodziny i środowiska 

społeczno-

przyrodniczego 

1. Kształtowanie u 

uczniów szacunku 

dla rodziców, 

dziadków, 

rodzeństwa 

 

 

 

2. Kształtowanie 

szacunku wobec 

pracowników szkoły, 

Pogadanki okolicznościowe. 

Umacnianie więzi uczuciowych 

pomiędzy dziećmi, ich rodzicami 

i dziadkami poprzez aktywny 

udział w obchodach Dnia Matki, 

Dnia Ojca, Dnia Babci i 

Dziadka. 

 

Rozmowa na temat 

poszanowania pracy wszystkich 

pracowników szkoły. Dbałość  

Zgodnie z 

harmonogra

mem 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 



 

 

sąsiadów 

 

 

 

3. Poszanowanie 

wszystkich form 

życia w przyrodzie. 

Propagowanie 

potrzeby ochrony 

przyrody. 

o utrzymanie porządku w szatni, 

stołówce i innych 

pomieszczeniach szkolnych. 

 

Rozmowy na temat zagrożeń 

środowiska przyrodniczego, 

wynikających z niewłaściwych 

zachowań ludzi. Otoczenie 

opieką ptaków i zwierząt w 

czasie zimy poprzez 

systematyczne dokarmianie ich. 

Rozmowy na temat znaczenia 

roślin i zwierząt będących pod 

ochroną. 

 

 

 

 

 

Stosownie 

do 

potrzeb 

Kształtowanie 

potrzeb 

patriotycznych, 

uczenie szacunku do 

tradycji i historii 

własnego regionu 

1. Poszanowanie 

wartości symboli 

narodowych: hymn, 

godło, flaga 

Rozmowy na temat historii, 

symboli narodowych naszego 

kraju. Czynny udział  

w uroczystościach lokalnych  

i szkolnych obchodach świąt 

państwowych oraz ważnych 

rocznic historycznych 

Cały rok 

 
Zgodnie z 

harmonogra

mem 

 

Nabywanie 

umiejętności 

psychospołecznych, 

interpersonalnych 

1. Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

siebie i innych oraz 

wrażliwości na 

potrzeby innych 

ludzi 

Zajęcia tematyczne dotyczące 

relacji rówieśnikami, 

odpowiedzialności za swoje 

czyny, koleżeństwa. 

Aktywny udział w akcjach 

charytatywnych 

Cały rok 

 
Zgodnie z 

harmonogra

mem 

 

Współpraca  

z rodzicami 

1. Utrzymywanie 

stałego kontaktu z 

rodzicami. 

 

 

2. Włączanie 

rodziców do 

organizowania życia 

klasy i szkoły 

 

3. Pedagogizacja 

zajęć 

Rozmowy indywidualne, 

spotkania grupowe  

i korespondencja – potwierdzane 

wpisami do dziennika 

 

Wspólne organizowanie imprez 

klasowych i szkolnych  

(wycieczki, andrzejki, zabawa 

choinkowa itp. ) 

 

Pogadanki, prezentacje prac 

uczniów. 

Udzielanie porad przez 

logopedę, pedagoga, psychologa. 

 

Stosownie 

do potrzeb 

 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogra

mem 

 

 

                                                                                                Wychowawczyni klasy III 

                                                                                                 mgr Agnieszka Porzucek 

 

 


