
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY II 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Zadania 

wychowawcze 

Metody realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

I Organizacja 

zespołu klasowego  

1. Zapoznanie z klasowym kodeksem. 

2. Wdrażanie do przestrzegania zasad życia i 

działania zbiorowego.  

3. Wybór samorządu klasowego (kl. II).  

4. Zorganizowanie dyżurów klasowych.  

6. Wyposażenie w podręczniki i zeszyty 

ćwiczeń. 

7. Przydział i zagospodarowanie 

indywidualnych pólek w szafkach. 

8. Dekoracja sali. 

9. Pogłębianie poczucia więzi miedzy 

członkami zespołu klasowego.  

10. Wyrabianie odpowiedzialności zespołowej.  

11. Rozwijanie umiejętności okazywania uczuć 

pozytywnych i opanowywania negatywnych.  

                        

Wychowawca 

Uczniowie 

wrzesień 

II Troska o estetykę 

sali lekcyjnej. 

 

1. Zorganizowanie sali lekcyjnej. 

2. Dekoracja klasy wytworami i pracami 

plastycznymi dzieci. 

3. Zorganizowanie miejsca na 

przybory i materiały do pracy. 

4. Dekoracja i czystość klasy: gazetki, kwiaty 

doniczkowe. 

5. Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy 

– rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca 

pracy.  

6. Kształtowanie postawy współgospodarza 

klasy i szkoły.  

7. Wdrażanie do stałej troski o mienie 

społeczne.   

Wychowawca  

Uczniowie 

cały rok 

III Kształtowanie 

postaw społeczno - 

moralnych 

1. Udział w uroczystościach szkolnych, 

apelach.  

2. Czynne uczestnictwo w obchodach świąt 

narodowych.  

3. Uczenie szacunku wobec symboli 

narodowych: hymn, flaga, godło.  

4. Uczestnictwo w konkursach o tematyce 

regionalnej i ogólnonarodowej.  

5. Poznanie historii i tradycji własnego regionu 

– mała ojczyzna. 

6. Czytanie i opowiadanie bajek, baśni, legend. 

 

Wychowawca 

Uczniowie 

cały rok 



IV Bezpieczeństwo 

funkcjonowania w 

szkole podczas 

trwania pandemii 

COVID - 19 

1. Zapoznanie z wytycznymi związanymi z 

pandemią COVID – 19. 

2. Udział w akcjach i projektach 

prozdrowotnych. 

Wychowawca  

Uczniowie 

cały rok 

V Bezpieczeństwo 

w szkole oraz w 

drodze do i ze 

szkoły 

1. Wyrabianie nawyku przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie 

szkoły, podczas zajęć fizycznych oraz w 

kontaktach z nieznajomymi (ograniczone 

zaufanie).  

2. Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu 

drogowego. Nauka praktycznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym.  

3. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i 

właściwych zasad zachowania w sytuacjach 

zagrożenia życia lub bezpieczeństwa  

4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się 

telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego 

przekazywania wiadomości. 

Wychowawca wrzesień, 

październik 

VI Promocja zdrowia 

i profilaktyka 

uzależnień 

1. Stawianie wymagań dotyczących: higieny 

osobistej, czystości wokół siebie, w plecaku, 

kultury korzystania z urządzeń sanitarnych, 

osiągania sprawności fizycznej typowej dla 

wieku, ruchu i wysiłku fizycznego na 

powietrzu oraz samodzielności.  

2. Wyrabianie nawyku racjonalnego, 

higienicznego i estetycznego spożywania 

posiłków oraz sprzątania po posiłkach.  

3. Wdrażanie uczniów do zrozumienia 

konieczności spożywania drugiego śniadania w 

szkole i zmiany obuwia.  

4. Wprowadzenie zasad higieny pracy i życia w 

szkole poprzez: troskę o estetykę sali zajęć, 

szkoły, ochronę zieleni, dbałość o czystość 

otoczenia, odpowiedni dobór rozkładu zajęć, 

stosowanie przemienności wysiłku dziecka, 

wietrzenie pomieszczeń, dbałość o meble 

dostosowane do potrzeb dzieci, odpowiednie 

oświetlenie oraz stosowanie technik 

relaksacyjnych.  

5. Doskonalenie umiejętności organizowania 

czasu wolnego w sposób ciekawy i 

wartościowy.  

6. Budzenie potrzeby czynnego wypoczynku z 

rówieśnikami i rodziną.  

7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.  

 

Wychowawca  

Pedagog  

Higienistka  

Pracownicy służby 

zdrowia 

 

cały rok 

VII Troska o dobre 

wyniki w nauce 

1. Poznanie środowiska domowego uczniów, 

ich sytuacji materialnej w celu udzielania 

pomocy.  

Wychowawca 

Rodzice 

cały rok 



2. Wybór Trójki Klasowej.  

3. Organizowanie zebrań ogólnych i kontaktów 

z rodzicami – rozbudzanie zainteresowań 

postępami edukacyjnymi dzieci oraz ich 

zachowaniem.  

4. Systematyczne kontakty z rodzicami 

uczniów mających trudności w nauce oraz 

rodzicami uczniów zdolnych.  

5. Diagnoza na rozpoczęcie i zakończenie 

etapu edukacyjnego.  

6. Rozpoznanie problemów i trudności uczniów 

w nauce. 

7. Organizowanie zajęć wyrównujących 

poziom.  

8. Wdrażanie uczniów do samooceny swoich 

wyników w nauce i zachowaniu.  

 

VIII Zapobieganie  

trudnościom 

wychowawczym  

i niepowodzeniom 

szkolnym 

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.  

2. Działalność zespołu wychowawczego. 

Współpraca z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

Wychowawca 

Rodzice 

Pedagog 

cały rok 

IX Uczestnictwo w 

życiu kulturalnym 

klasy, szkoły i 

środowiska 

1. Wyrabianie u uczniów nawyku kulturalnego 

zachowania się w domu, w szkole, na ulicy i w 

różnych sytuacjach społecznych.  

2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, 

starszych, niepełnosprawnych.  

3. Organizowanie spotkań klasowych z różnych 

okazji – pogłębianie więzi emocjonalnej w 

zespole.  

4. Uczestniczenie dzieci w szkolnych 

zabawach.  

5. Nawiązywanie kontaktów z uczniami innych 

klas.  

6. Rozwijanie umiejętności aktywnego 

spędzania czasu wolnego.  

7. Uczestniczenie dzieci w przedstawieniach, 

wyjazdy do kina, teatru i filharmonii, muzeum.  

8. Udział w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych.  

9. Udział w akademiach i przedstawieniach 

szkolnych.  

 

Wychowawca 

Uczniowie 

cały rok  

X Udział w życiu 

klasy i szkoły 

1. Udział w uroczystościach klasowych, 

szkolnych i okolicznościowych. 

2. Zachowanie się właściwie na przerwie, 

apelu, akademii, bibliotece i innych miejscach 

publicznych. 

 

Wychowawca 

Uczniowie 

cały rok 

 


