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Wstęp: 

Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej dziecko wkracza w zupełnie nowy etap swojego 

życia. Spotyka się z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia,  

w którym dotąd dominowała zabawa. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, 

którą staje się nauka. Adaptacja oznacza dostosowanie się do określonych warunków.  

W tym wypadku chodzi o to, aby uczeń rozpoczynający naukę w szkole poczuł się w niej 

w miarę jak najszybciej bardzo dobrze, aby zaakceptował zasady w niej panujące, aby 

poczuł, że jest to dobre, przyjazne mu miejsce. Żeby tak się stało, zarówno 

wychowawca, jak i cała społeczność szkolna musi zadbać o stworzenie dobrej atmosfery, 

poczucia bezpieczeństwa, budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Należy 

zadbać nie tylko o uczniów, ale również o ich rodziców, których zaufanie do szkoły 

pozytywnie wpłynie na adaptacje ich dzieci w nowym środowisku. Program będzie 

realizowany wciągu dwóch pierwszych miesięcy przez wychowawcę, przy 

wsparciu uczących nauczycieli i nauczycieli świetlicy oraz psychologa szkolnego. 

 

1.  Cele programu 

Program ma za zadanie pomoc uczniom w pokonaniu lęków i obaw związanych z nowymi 

obowiązkami, z nowym środowiskiem, w włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu 

nauczycieli. Włączenie uczniów klas pierwszych w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. 

 

1) Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła. 

2) Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej 

roli. 

3) Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. 

4) Wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli. 

5) Integracja zespołu klasowego. 

6) Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń. 

7) Wypracowanie wspólnych norm i zasad. 

8) Zwiększenie otwartości. 

9) Wdrażanie do podejmowania ról. 
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10) Wzbudzenie poczucia akceptacji. 

11) Uczenie się tolerancji. 

12) Poznanie zasad funkcjonowania szkoły. 

13) Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę. 

14) Integracja rodziców między sobą. 

15) Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka. 

16) Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielami. 

 

2.  Działania skierowane do uczniów klas pierwszych (wrzesień - październik)  

 

1) W zakresie zapoznania się z uczniami w tym poznanie specyfiki 

środowiska rodzinnego oraz potrzeb i możliwości dziecka. 

a. zgromadzenie informacji o uczniach 

b. zapoznanie wszystkich nauczycieli uczących w klasie z dostosowaniami wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów posiadających opinie lub/i orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

c. rozpoznanie zainteresowań, stylu uczenia się i możliwości uczniów  

d. współpraca z pedagogiem i psychologiem w celu właściwego poznania klasy 

e. stała współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie w celu wymiany 

spostrzeżeń i obserwacji 

 

2) W zakresie poznania środowiska szkolnego przez uczniów 

a. spotkanie i rozmowa z wychowawcą i wychowawcą świetlicy w dzień rozpoczęcia 

roku szkolnego 

b. zorganizowanie bezpiecznego poruszania się po szkole przed rozpoczęciem zajęć 

poprzez odbieranie przez wychowawcę uczniów z szatni i świetlicy oraz wspólne 

przejście do sali lekcyjnej 

c. wycieczka po budynku szkolnym i otoczeniu szkoły ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc, w których przebywają uczniowie 

d. spotkanie z uczniami klas trzecich w celu uwrażliwienia na pomoc młodszym 

kolegom 
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e. rozmowy z pracownikami szkoły(sekretariat, woźni, pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele-bibliotekarze, psycholog i pedagog szkolny), aby uczniowie wiedzieli 

do kogo się kierować w razie potrzeby 

f. dzielenie się wrażeniami z wycieczki (rozmowy, wyrażanie uczuć) 

g. Odwiedziny starszego rodzeństwa podczas przerw. 

h. Uważne obserwacje dzieci podczas całego dnia pobytu w szkole, dzielenie się 

obserwacjami z rodzicami 

 

3) Integracja zespołu klasowego, współpraca w grupie, rozwijanie 

potrzeby przynależności 

a. Organizowanie codziennych zabaw zapoznawczych, integracyjnych, zabaw w 

kręgu na zajęciach i na przerwach 

b. Opowiadania o swoich uczuciach i codziennych przeżyciach nauczyciela i chętnych 

uczniów 

c. Umożliwienie podczas przerw zabawy ulubionymi zabawkami szkolnymi oraz 

przyniesionymi z domu 

d. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej 

e. Samodzielny wybór osoby, z którą uczeń chce siedzieć i z którą idzie w parze 

 

4) Aktywne włączenie w życie szkoły i klasy 

a. Poznanie praw i obowiązków ucznia. 

b. Wspólne opracowanie „Kodeksu klasy”. 

c. Włączenie uczniów w odpowiedzialność za klasę - zapoznanie obowiązkami 

dyżurnego, wspólne tworzenie kącików tematycznych w klasie. 

d. Wspólne uczestniczenie w posiłkach, zapoznanie z zasadami zachowania się w 

stołówce szkolnej. 

e. Przygotowanie uroczystości ślubowania 

f. Pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki 

g. Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych 

h. Planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku 
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3. Działania skierowane do rodziców (marzec, czerwiec, wrzesień, październik)  

1) Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej połączony z warsztatami prowadzonymi 

przez przyszłych wychowawców klas pierwszych 

2) Spotkanie informacyjne dla rodziców klasy I – przedstawienie zespołu nauczycielskiego 

dla danej klasy 

3) Przedstawienie problemów okresu adaptacyjnego i sposobów radzenia sobie z nimi oraz 

zapoznanie rodziców z ofertą szkoły 

4) zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów klas I  

5) przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły (świetlica, stołówka, szatnia) 

6) zapoznanie planu wychowawczego klasy; statutu szkoły; wymagań edukacyjnych oraz 

systemem oceniania  

7) zaprezentowanie działań i metod pracy wychowawcy 

8) zapoznanie rodziców z ofertą szkoły 

9) włączenie rodziców w organizację imprez klasowych 

10) wspólne opracowanie planu wycieczek, wyjść i innych atrakcji dla uczniów 

11) zachęcenie do współpracy z nauczycielami, do kontaktów podczas zebrań, dni otwartych. 

 

4. Przewidywane efekty: 

1) Uczeń:  

 czuje się bezpiecznie w szkole;  

 wie, do kogo zwrócić się o pomoc 

 potrafi zgodnie współpracować w zespole;  

 szanuje nauczycieli i kolegów w klasie, nie ma uprzedzeń do innych.;  

 jest akceptowany, wie, co świadczy o jego wyjątkowości; 

2) Rodzic: 

 ma poczucie, że jego dziecko jest bezpieczne w szkole;  

 współpracuje z nauczycielem;  

 czynnie uczestniczy w życiu klasowym. 

 

5. Ewaluacja 

Ewaluacja programu dokonana będzie na podstawie:  

 obserwacji zespołu klasowego przez wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, 

specjalistów, pracowników niepedagogicznych;  

 rozmów z rodzicami. 


