
 

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Szczegółowe cele do pracy w roku szkolnym 2018/2019 wynikają z diagnozy 

przeprowadzonej w szkole, w tym ewaluacji dotychczasowych Programów Wychowawczego 

i Programu Profilaktyki. Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie 

oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach: 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO: 

1. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - 

wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.  

2. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

3. Wspieranie w rozwoju ucznia mającego trudności w nauce. 

4. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Rozwój doradztwa zawodowego - kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych 

zasób i ukierunkowanie na podniesienia świadomości zawodowej. Współpraca ze 

szkołami ponadpodstawowymi. 

2. Integracja nowych zespołów klasowych.  

3. Zapoznanie i przypomnienie zasad i norm obowiązujących w szkole.  

4. Wdrażanie do poszanowania mienia szkolnego.  

5. Rozwijanie postaw prospołecznych i rozpoczęcie działań w zakresie wolontariatu. 

6. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej na zajęciach szkolnych i w 

czasie przerw.  

7. Uczenie sposobów postępowania w sytuacji odczuwania zagrożenia, utraty poczucia 

bezpieczeństwa.  

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W ciągu roku w każdej klasie zostaną przeprowadzone co najmniej 2 godziny zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Zapoznanie z zalecanymi działaniami profilaktycznymi w przypadkach zagrożenia 

fizycznego i cyfrowego uczniów  

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO: 

1. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci - rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  

2. Kształtowanie umiejętności trafnej samooceny właściwego rozpoznawania swoich 

predyspozycji, uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.  

3. Ćwiczenie umiejętności kontrolowania własnych emocji. 

4. Kształtowanie umiejętności nazywania emocji . 



 

5. Uczenie sposobów radzenia sobie z trudnymi dla dzieci emocjami (złość, zazdrość, 

wstyd, smutek, lęk). 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO: 

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów –  

100 rocznica odzyskania niepodległości. 

2. Upowszechnienie wartości obowiązujących w szkole. 

3. Wyrabianie nawyku punktualności – zmniejszenie ilości spóźnień na zajęcia szkolne 

 

 
 

 


