
Działania wychowawcze w oddziałach przedszkolnych i kl. I- III   

rok szkolny  2018/2019 
 

  

 Priorytet w pracy wychowawczej „ Z pasją w przyszłość" 

  

 Lp.  Temat  Cele operacyjne  Osoba odpowiedzialna 
 Termin                                     

 i formy realizacji 

1. Jestem bezpieczny 

 Uczeń:  

zna i przestrzega zasady  ruchu drogowego, 

uczy się prawidłowo zachowywać w środkach 

masowej komunikacji, 

wie, jak należy zachować się w kontaktach                          

z nieznajomymi, 

wybiera bezpieczne miejsca do organizacji 

zabaw, 

zna zagrożenia wynikające z uczestnictwa                               

w różnych zabawach, 

zna numery telefonów alarmowych i wie,                      

w jakich sytuacjach z nich korzystać, 

jest rozważny i ostrożny w kontaktach ze 

 

wychowawcy klas                             

I – III oraz oddziałów 

przedszkolnych 

rodzice, 

pielęgniarka, 

policjant, 

strażnik miejski, 

pedagog, 

psycholog, 

społeczny inspektor 

BHP 

 

wrzesień 2018 r.- 

czerwiec 2019 r. 

apel porządkowy 

spotkanie z policjantem, 

przedst. Straży Miejskiej 

listopad – grudzień                  

2018 r.  

„Owce w sieci” -  

warsztaty 

pogadanki, 

ćwiczenia praktyczne 

ewakuacji z budynku 



zwierzętami domowymi i dziko żyjącymi, 

rozumie, że ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoje i innych. 

zna i stosuje zasady BHP podczas wycieczek  

pieszych i wyjazdowych, 

bezpieczne korzysta z Internetu i zna zagrożenia 

płynące z występowania przemocy w sieci 

aktywnie uczestniczy  w warsztatach na temat 

bezpieczeństwa w sieci „Owce w sieci” 

(klasy II oraz oddziały przedszkolne), 

jest świadomy niebezpieczeństwa wynikającego  

z nadmiernego korzystania z telefonów 

komórkowych, tabletów  i komputera, 

świadomie bierze udział w ewakuacji z budynku 

szkolnego 

szkoły 

  

2. 

  

Prowadzę   zdrowy 

            tryb  życia 

 Uczeń: 

stosuje na co dzień zasady zdrowego odżywiania 

się  

rozumie wyrażenie „zdrowa żywność”, 

dokonuje świadomych wyborów podczas 

spożywania posiłków, 

potrafi przyrządzić zdrowy posiłek i zachować 

higienę podczas jego spożycia- „Śniadanie daje 

  

wychowawcy  klas                       

I – III oraz oddziałów 

przedszkolnych, 

kierownicy grup 

wiekowych, 

pielęgniarka szkolna, 

opiekun PCK, 

 

wrzesień 2018 r. 

program edukacyjny 

"Moje dziecko idzie                       

do szkoły"  

„Tęczowy tydzień” – 

warsztaty 

udział w festynie szkolnym 



moc”, 

bierze aktywny  udział w akcjach promujących 

zdrowie organizowanych na terenie szkoły - 

„Tęczowy tydzień”, „Szklanka mleka dla 

ucznia”, „Owoce i warzywa w szkole” 

umie organizować czas wolny i naukę, 

rozpoznaje zachowania sprzyjające i szkodzące  

zdrowiu, 

bierze aktywny udział w grach i zabawach 

integrujących zespół klasowy i szkolny, 

wie, na czym polega szkodliwość palenia 

papierosów – udział  w programie „Nie pal przy 

mnie, proszę”, 

rozumie znaczenie aktywnego sposobu 

wypoczywania i systematycznej profilaktyki 

zdrowotnej dla właściwego funkcjonowania 

organizmu, 

rozumie negatywny wpływ długotrwałego 

spędzania czasu przed komputerem                              

i telewizorem oraz korzystania z telefonów 

komórkowych, 

dba o higienę osobistą i czystość otoczenia 

(świadomy udział w szkolnym konkursie 

czystości i konkursach plastycznych  o tematyce 

rodzice 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jagiellońska 3 Fest 

listopad 2018 r.  

 Śniadanie Daje Moc   - 

warsztaty 

grudzień 2018 r. 

Bieg  Mikołajkowy, 

zawody sportowe 

pogadanka pielęgniarki 

szkolnej na temat 

zdrowego stylu życia 

wrzesień 2018 r.- 

czerwiec 2019 r. 

Programy edukacyjne 

„Nie pal przy mnie, 

proszę”, 

"Mleko dla szkół" 

"Warzywa i owoce            

w szkole" 

Klub Gier Planszowych 

"GRANNA" 

Programy profilaktyczne           



zdrowotnej). 

udział w turniejach sportowych i  rozgrywkach, 

udział w akcji szczotkowania zębów - fluoryzacja 

i zdrowia psychicznego 

"Przyjaciele Zippiego" 

"Apteczka pierwszej 

pomocy emocjonalnej" 

"Strażnicy Uśmiechu"  

"Spójrz inaczej"                         

(do wyboru wychowawcy)  

3. Ja i moja osoba 

Uczeń: 

umie rozwiązywać konflikty  i wyjaśniać 

nieporozumienia bez agresji i przemocy - 

warsztaty "Świat emocji wokół nas", 

respektuje reguły i zasady obowiązujące w klasie 

i w szkole, 

czuje się odpowiedzialny za sukces zespołu, 

potrafi poprawnie i  kulturalnie  zachować się       

w stosunku do rówieśników   i osób starszych, 

szanuje dobra  będące własnością społeczności, 

zna prawa i obowiązki ucznia, 

umie okazać miłość i szacunek członkom 

rodziny, 

jest świadomy, czego oczekuje od niego rodzina   

wychowawcy klas                

  I – III, 

rodzice, 

pedagog szkolny 

  

wrzesień 2018 r.   

Dzień Chłopaka – impreza 

klasowa 

listopad 2018 r. 

obchody Dni  Życzliwości 

i Pozdrowień. 

warsztaty 

 listopad – grudzień 

 2018 r. 

 „Podaruj Słodkie Serce” 

akcja charytatywna 



i czego on oczekuje od rodziny, 

wie, że może zawsze liczyć na wsparcie i pomoc 

ze strony nauczycieli i innych osób  pracujących 

w szkole, 

szanuje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, 

chętnie służy im pomocą, 

wie, jaki zawód wykonują rodzice, 

zna miejsce zatrudnienia swoich rodziców, 

szanuje pracę swoich rodziców i innych ludzi 

wykonujących różne zawody 

poprzez obserwację świata buduje orientację 

zawodową, 

udział uczniów w konkursach plastycznych 

aktywnie włącza się w akcje charytatywne 

organizowane na terenie szkoły i miasta, 

zaspakaja  ciekawość  świata, odkrywa swoje 

zainteresowania, pasje i zamiłowania 

styczeń 2019 r. 

aktywny udział uczniów            

w akcji WOŚP 

styczeń – luty 2019 r. 

 Bezpieczne ferie – apel, 

zajęcia zorganizowane dla 

dzieci 

luty 2019 r. - 

 Gala Talentów  - 

 prezentacja umiejętności 

uczniów 

konkurs plastyczny                            

" Kim chciałbym zostać               

w przyszłości?",                                                                             

"Moja pasja kluczem do 

sukcesu" 

warsztaty                                  

"Gdy jestem zły to..." 

4. 
Moja Ojczyzna       

    bliższa  i dalsza 

Uczeń: 

jest przywiązany do rodzinnego kraju i regionu, 

zna symbole narodowe, hymn państwowy                        

i okazuje im należyty szacunek, 

zna nazwiska wielkich  Polaków i bohaterów 

Dyrekcja 

wychowawcy klas                        

I – III oraz oddziałów 

przedszkolnych 

rodzice 

  

listopad 2018 r.  

100. Rocznica Odzyskania 

Niepodległości – akademia 

. 



narodowych, 

bierze udział w uroczystościach patriotycznych, 

zna najważniejsze fakty związane z historią 

Nowego Miasta Lubawskiego oraz jego zabytki, 

zna miejsca pamięci narodowej  w Nowym 

Mieście Lubawskim, 

zna obrzędy i tradycje ludowe. 

grudzień 2018 r.                            
- Jarmark 

Bożonarodzeniowy- 

impreza powiatowa 

styczeń 2019 r.                                
- Rocznica wyzwolenia 

Nowego Miasta 

Lubawskiego – udział                 

w obchodach 

maj 2019 r. 

 - Święto Flagi – udział             

w obchodach święta na 

Rynku Nowomiejskim 

- Święto Konstytucji                        

3 Maja – akademia 

- Miejski Piknik 

Integracyjny  

wycieczki do muzeum, 

zwiedzanie miasta                           

i okolicy 

 

5. 
Ja  i środowisko 

szkolne 

  Uczeń: 

zna wizerunek i postać patrona szkoły, jest 

dumny    z tego, że szkoła nosi imię wielkiego 

Polaka – św. Jana Pawła II, 

 

wychowawcy klas                     

  I – III oraz oddziałów 

przedszkolnych 

 wrzesień 2018 r. 

 - festyn szkolny 

Jagiellońska 3 Fest 



potrafi zaśpiewać hymn szkoły, 

zna najważniejsze tradycje  szkolne, 

aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych              

 i szkolnych, 

integruje się z grupą rówieśniczą i społecznością 

szkolną, 

  

  

  

  

październik 2018 r.  

XVIII. Dzień Papieski –

apel, prezentacja 

multimedialna  

ślubowanie i pasowanie 

uczniów  klas pierwszych 

Dzień Edukacji Narodowej 

– akademia 

listopad 2018 r. -  

andrzejki klasowe    

grudzień 2018 r. - 

mikołajki klasowe 

Jasełka Bożonarodzeniowe 

– akademia, spotkania 

wigilijne w klasach  

 podsumowanie akcji 

charytatywnej „Podaruj 

Słodkie Serce”  

styczeń 2019 r.                             
– zabawy karnawałowe 

marzec 2019 r.  

 „Pierwszy Dzień Wiosny” 

– blok imprez rekreacyjno 



- sportowych 

Dzień Kobiet w klasach 

maj 2019 r.  

Święto Patrona Szkoły 

festyn szkolny                             

"Na festynie jak                               

w rodzinie" 

maj – czerwiec 2019 r. 
Dzień Matki i Dzień Ojca 

– imprezy klasowe 

czerwiec 2019 r. 

  „Dzień Dziecka” – blok 

imprez integracyjnych 

Pasowanie uczniów na 

czytelnika 

akcja "Cała Polska czyta 

dzieciom”  

6. 
Jestem świadomym 

ekologiem 

Uczeń: 

wie, że człowiek jest częścią przyrody, 

dostrzega piękno świata roślinnego                                    

i zwierzęcego, 

 

koordynator akcji 

„Sprzątanie Świata”, 

koordynator zbiórki 

  

wrzesień 2018 r.  

Sprzątanie Świata 2018 r.   

- udział w akcji 



dokonuje selekcji odpadów  i bierze aktywny 

udział w zbiórkach surowców wtórnych –              

„Super zbieracz makulatury i aluminium”, 

podejmuje działania na    rzecz ochrony 

przyrody i przekonuje  innych do zachowań 

proekologicznych – udział  w akcji 

ogólnopolskiej „Sprzątanie Warmii i Mazur 

2018”, akcji „Sprzątanie Świata”. 

zna normy ekologicznego zdrowego życia                        

i aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz 

środowiska naturalnego, 

okazuje szacunek dla wszelkich form życia 

zna przyczyny, mechanizmy i skutki 

powstawania szkodliwych zmian w środowisku 

naturalnym 

surowców wtórnych 

wychowawcy klas                     

I - III, oddziałów 

przedszkolnych 

rodzice 

proekologicznej 

rok szkolny 2018 – 2019  

zbiórka makulatury                           

i aluminium, zakrętek 

realizacja treści 

ekologicznych zawartych 

w programach nauczania 

udział w akcji szkolnej 

"Segreguj odpady" 

wycieczki do lasu, parku, 

ogrodu zoobotanicznego, 

wędrówki ścieżkami 

ekologicznymi, 

warsztaty ekologiczne 

pogadanki, 

zajęcia edukacji 

ekologicznej    w terenie  

 


