
 

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I 

NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023 
 

 
 

Lp. Zadanie

eeea 

Sposoby realizacji Spodziewane efekty Termin 
1.  

Nasz 

zespół 

klasowy. 

 

-Wybór samorządu klasowego i 

ustalenie jego obowiązków 

-Przydział i ustalenie 

obowiązków dyżurnych 

klasowych 

 -Zapoznanie uczniów z Regulaminem     

Zachowania w kasie I szkole. 

-Wybór przedstawiciela klasy do 

Samorzadu Szkolnego. 

- Zapoznanie z topografia budynku. 

Udział w próbnym alarmie 

przeciwpożarowym. 

-Integracja uczniów w zespole poprzez 

zabawę, utrwalanie zasad kultury i 

wdrażanie do wzajemnej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 
Uczeń: 

- potrafi uczestniczyć w naradzie 

klasowej 

- potrafi demokratycznie wybierać 

swych przedstawicieli 
- zna i przestrzega obowiązki 

dyżurnego 

- poznaje prawa i obowiązki 

ucznia 

- zna szkołę i potrafi bezpiecznie 

zachowywać się na jej terenie 

 

-Wyzwolenie u dzieci 

pozytywnego stosunku do szkoły, 

n-li i nauki. 

 

 

 

 

IX 

IX 

 
IX 

IX 



2. Klasa naszym 

miejscem 

pracy 

-Zorganizowanie sali lekcyjnej  

-Utworzenie i aktualizacja kącika prac 

plastyczno – technicznych 

-Zorganizowanie miejsca na 

przybory i materiały do pracy 

- Dekoracja klasy m.in w kwiaty 

doniczkowe, gazetki, kąciki wiedzy. 

-Aktualizacja klasowych gazetek 

pomocniczych. 

Uczeń: 

- jest współodpowiedzialny za 

klasę 
- zwraca uwagę na estetykę klasy 

- dba o sprzęt 

 

 

 

 

IX 

IX 

 

IX 

3. Nauka to 

nasz 

obowiązek i 

przyjemność 

- Poznanie uczniów i ich trudności w 

nauce w toku pracy lekcyjnej. 

-Analiza dostarczonych przez Rodziców 

“Informacji o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole” z przedszkola. 
- Zakwalifikowanie uczniów z 
trudnościami  w nauce  do zespołu 
dydaktyczno-wyrównawczego 

  -Pobudzanie aktywności uczniów 

na   zajęciach poprzez stosowanie 

pracy  grupowej oraz 

przyznawanie znaczków: „Dobrze 

liczę”, „Pięknie czytam”, „Ładnie 

piszę” - Prezentowanie kart 

prac oraz zeszytów uczniowskich 

 - Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

dla nieobecnych i słabszych kolegów 

Uczeń: 
- uczniowie zakwalifikowani do 
zajęć wyrównawczych 
uczęszczają na zajęcia 

- stawia sobie zadania i podejmuje 

wysiłek, by je realizować 

- uczy się i wierzyć w siebie i znać 

swoją wartość 

- aktywnie uczestniczy w 

zajęciach i pracy na rzecz klasy i 

szkoły 

spieszy z pomocą chorym i 

słabszym 

IX – Xi 

 

na bieżąco 

 

 
na bieżąco  
 
 
na bieżąco 



 
  . -   

 
 

 

 

 

 

 

4. My w życiu szkoły -Udział w uroczystym 

rozpoczęciu roku szkolnego. 

-Ślubowanie Pierwszoklasisty. 

-Udział w konkursach szkolnych: 

- konkurs czytelniczy 

- konkurs plastyczny 

- konkurs ortograficzny 

- konkurs muzyczny 

-Udział w szkolnych 

zabawach: andrzejkowej, w 

balu karnawałowym i 

dyskotekach 

-Odwiedziny w gminnej i 

szkolnej bibibliotece. 

Pasowanie na czytelnika. 

-Udział w tradycyjnym powitaniu 

wiosny 

-Integrowanie uczniów z 

nauczycielami i rodzicami. 

Wdrażanie uczniów do rzetelnej 

pracy, aktywnego uczestnictwa w 

życiu klasy, szkoły i środowisku 

lokalnym 

Uczeń: 

- godnie reprezentuje siebie i klasę 

w szkole 

- radzi sobie z sukcesami i 

niepowodzeniami konkursach, 

podczas występów 

- potrafi zadbać o stosowny do 

sytuacji strój i kulturalne 

zachowanie się podczas ważnych 

uroczystości 

- docenia tradycje i uczy się je 

pielęgnować 
umie kulturalnie zachować się 
w bibliotece 

- - nawiązuje koleżeńskie kontakty 

IX 

X 

 

 

wg planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/XI 



 
     

 
5. Jesteśmy 

Polakami 
-Poznanie symboli narodowych  

-Poznanie miejscowości, w której 

mieszkamy i uczymy się. 

-Udział w szkolnych 

uroczystościach z okazji świąt 

narodowych: 
- Święto Niepodległości 

- Święto Konstytucji 3 Maja 

- Święto Patrona Szkoły 

Pamięć o tych, którzy walczyli za naszą 

wolność – wizyta na cmentarzu na grobie 

Nieznanego Żołnierza. 

Uczeń: 

- wskazuje i poprawnie nazywa 

symbole narodowe 
- śpiewa hymn narodowy 

- przyjmuje właściwą postawę w 

stosunku do symboli i 

uroczystości narodowych 

- czuje się związany ze swoją 

miejscowością i szkołą 

X 

 

 

 

XI, V 



6. Jesteśmy 

członkami rodzin 
-Zapraszanie rodziców na 

uroczystości szkolne i klasowe 

-Wykonywanie upominków dla 

babci i dziadka, dla rodziców, 

rodzeństwa z okazji ich święta. 

- Zorganizowanie klasowej 

uroczystości z okazji Dnia Matki i 

Ojca oraz Dnia Babci I Dziadka 

-Pamięć o różnych rodzinnych 

uroczystościach – wspólne 

redagowanie życzeń imieninowych I 

urodzinowych.  

-Pamięć o tych, którzy odeszli – 

wizyta na cmentarzu na grobach 

bliskich. 

-Systematyczne korzystanie z dóbr 

kultury – wyjścia (wyjazdy) na 

przedstawienia teatralne, filmy, 

koncerty  w RCOS. Wdrażanie do 

kulturalnego zachowania się i 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

- Lekcje zachowania się przy stole. 

Wdrażanie do zasad kulturalnego 

spożywania szkolnego śniadania. 

 

Uczeń: 

- zna zasady współżycia w 

rodzinie 

- okazuje miłość szacunek 

dziadkom i rodzicom 

- pamięta o świętach i 

uroczystościach w rodzinie 

- sprawia radość swym bliskim 

- odczuwa potrzebę uczestnictwa 

rodziców w jego życiu szkolnym 
- dba o estetyczne podanie posiłku, 

nakrycie stołu  
- -umie zachować się przy stole 

- umie zachować się na 

cmentarzu 

 

na bieżąco 

I, V, VI 

 

 

 

I, V 

 

na bieżąco  

 

X  

 

             XI 

 

 

Wg 

kalendarza. 

 

 

 

Na bieżąco 



7. Dbamy o zdrowie i 

bezpieczeństwo 

-Właściwe korzystanie z urządzeń 

sanitarnych na terenie szkoły i w 

innych miejscach użyteczności 

publicznej. Bezpieczeństwo i higiena. 

-Dbałość o czyste i estetyczne 

spożywanie posiłków podczas 

przerwy śniadaniowej 

-Dostosowanie właściwego 

ubioru do zajęć ruchowych. 

Dostosowanie ubioru do 

warunków atmosferycznych. 

 -Dobre rady i przestrogi na ferie 

zimowe i letnie. 

-Zasady bezpiecznego poruszania się 

po drodze do szkoły (wycieczka). 

-Spotkanie z policjantem . 

Prelekcja nt zagrożeń z 

otoczenia. Udział w akcji 

“Cukiereczek”.(uzależnienia.)  

-Rozwijanie nawyków 

prawidłowego żywienia. 

Udział w akcji Śniadanie daje 

moc” 

-Bezpieczne korzystanie z 

urządzeń elektrycznych w 

domu. 

Uczeń: 

-właściwie korzysta z urządzeń 

sanitarnych 

- dba o czystość rąk, zna 

zagrożenia ze strony brudnych rąk 

- wie, że o kulturze człowieka 

świadczy m. in. sposób 

spożywania posiłków 

- dba o higienę jamy ustnej 

- potrafi ubrać się stosownie do 

pogody 

- dba o właściwy ubiór do zajęć 

fizycznych 

- zna i przestrzega zasad 

bezpiecznej zabawy zimą i latem 

- potrafi bezpiecznie zachować się 

na drodze do szkoły 

- czuje się bezpiecznie na terenie 

szkoły 

- umie wyrazić swoje potrzeby 

- bezpiecznie korzysta z urządzeń 

elektrycznych 

 

IX 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

cały rok 

 

 

 

 

I, VI 

IX 

 

 

X 

cały rok 



 

8. Lubimy sport, 

rekreację i 

wypoczynek 

-Udział w zawodach sportowych z 

okazji Dnia Dziecka I 

międzyklasowych . Zdrowa 

rywalizacja I szacunek dla 

przegranych. Zasady fair play. 

-Całoroczna klasyfikacja osiągnięć 

sportowych uczniów. 

-Organizowanie zabaw na świeżym 

powietrzu. 

-Różne sposoby spędzania wolnego 

czasu, np. Hobby sportowe i inne. 

 Wycieczki piesze po terenie miasta 

Uczeń: 

- docenia wagę sportu w swoim 

życiu 

- dba o bezpieczeństwo swoje i 

innych podczas zajęć sportowych 

- stawia sobie zadania i dąży do 

celu 

- czuje się współodpowiedzialny 

za wyniki drużyny 

- zyskuje wiarę w siebie 

- uczy się przegrywać 

- proponuje rożne sposoby 

spędzania wolnego czasu 

VI 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

 

 

 

IX 

wg potrzeb 

9. Jesteśmy 

przyjaciółmi 

przyrody 

-Systematyczne pielęgnowanie 

roślin w klasie. 

-Dbanie o ptaki w okresie zimy.  

-Czynny udział w akcji 

„Sprzątanie świata”. 

-Organizowanie wycieczek 

pieszych w celu obserwacji zmian 

zachodzących w przyrodzie w 

różnych porach roku. 

-Opieka nad zwierzętami 

domowymi. 

-Oszczędzanie wody 

-Udział w akademii z okazji Dni Ziemi 

Uczeń: 

- dba o rośliny klasowe 

- jest wrażliwy na potrzeby 

zwierząt, na ich krzywdę 
- rozumie potrzebę ochrony 

przyrody 

- dąży do zachowania ładu i 

porządku w swoim otoczeniu 

- rozumie potrzebę oszczędzania 

wody i wie, jak to robić 

 

na bieżąco 

wg potrzeb 

 

XI, III 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

na bieżąco 



 
     
10. Rodzice w życiu 

naszej klasy 

-Informacja o postępach w nauce i 

zachowaniu uczniów. 

-Zebrania z rodzicami Indywidualne 

konsultacje na życzenie rodziców i 

nauczyciela. 

-Udział rodziców w 

uroczystościach klasowych i 

szkolnych. 

-Pedagogizacja rodziców wg 

potrzeb bieżących.  

-Pomoc rodziców w 

przygotowaniu zabawy 

karnawałowej, andrzejkowej, 

klasowej Wigilii, Śniadania 

Wielkanocnego. 

Rodzice: 

- uzyskują informacje na temat 

postępów w nauce i zachowaniu 

swego dziecka 

- mają możliwość stałego 

kontaktowania się ze szkołą i 

wychowawcą 

- biorą czynny udział w życiu 

klasy 
- wysłuchują referatów 

nauczyciela i biorą udział w 

dyskusji, zadaja pytania.  

Poznają wymagania 

programowe wobec ucznia 

klasy I. 

Wiedzą jak zorganizować 

dziecku naukę w domu. 

Wg kalendarza 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 


