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NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

 
 

 

 

 

 



 
„….sprawi ć, iŜ świat stanie się bardziej przychylny człowiekowi” 

                                                                              Jan Paweł II 
 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 202 im. JANA PAWŁA II 

 
Program opracowany w oparciu o: 
 

1. Konstytucję RP z dnia 17.X.1997r. 
2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.IX.1991r – z późniejszymi zmianami. 
3. Kartę Nauczyciela z dnia  25.I.1982r. – z późniejszymi zmianami. 
4. Konwencję Praw Dziecka. 
5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 202 w Łodzi – z późniejszymi zmianami 
6. Obserwacje, sondaŜe, konsultacje z RP, RR i rodzicami, 
7. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. 

• Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniŜeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 
• Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

• Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. 
 
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi określa kierunki i formy oddziaływań wychowawczych 
realizowanych w szkole, skierowanych na wychowanie dziecka w poczuciu własnej wartości, świadomego swoich zainteresowań i uzdolnień, 
pobudzenie jego aktywności, ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. 
 
 
 
 
 
 



I. Podstawowe cele wychowawcze szkoły: 
 
1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, dbanie o ich prawidłowy wszechstronny rozwój. 
2. Wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury Ŝycia codziennego. 
3. WdraŜanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowa i czyny, za własny rozwój intelektualny i 

duchowy. 
4. Kształcenie i doskonalenie technik pracy umysłowej w celu lepszego i bardziej efektywnego uczenia się. 
5. Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mogą wykazać się troską o innych ludzi, o zwierzęta, o środowisko oraz uczenie, Ŝe z 

takich działań mogą czerpać wiele satysfakcji i zadowolenia. 
6. Uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka i jego stylu myślenia. 
7. Kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania i szacunku do tradycji rodzinnych, szkolnych, lokalnych i narodowych. 
8. Uczenie i propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom. 
9. Kształtowanie postaw asertywnych. 
10. Uczenie dobrej organizacji pracy, punktualności. 
11. Uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu. 
12. Uczenie zdolności samooceny i oceny innych. 
13. Uświadomienie uczniom konieczności akceptacji samego siebie, podnoszenie poczucia własnej wartości. 
14. Stworzenie atmosfery szkoły przyjaznej i bezpiecznej dla ucznia. 

 
 

II.  Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego: 
 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają załoŜenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 
2. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekt jego realizacji. 
3. Realizując program własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów, przyjmują za nadrzędny 

cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości. 

 

 

 



PATRON SZKOŁY 

CELE: 

1. W poszukiwaniu wartości – śladami Jana Pawła II; propagowanie wzorów intelektualnych i duchowych, które są 

spuścizną Ŝycia i działalności Jana Pawła II. 

2. Organizowanie konkursów  szkolnych poszerzających wiedzę na temat Ŝycia  

i działalności papieŜa- Polaka. 

3. Upowszechnianie sylwetki patrona wśród najmłodszych uczniów poprzez akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – 

ksiąŜki o Janie Pawle II. 

4. Uczestniczenie w obchodach miejskich upamiętniających obecność papieŜa Jana Pawła II w Łodzi. 

5. Współpraca i udział w pielgrzymce Rodziny szkół im. Jana Pawła II. 

6. Współpraca i udział w spotkaniach szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II . 

 

Hasło Forma. Temat, sposób realizacji Termin  Zespół 
przedmiotowy 
osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Konkurs wiedzy o Ŝyciu i działalności Jana Pawła II dla uczniów  
kl. IV, V 

V.2014r  

Konkurs na portfolio dla uczniów kl. IV, V, VI V.2014  

 
 
Patron szkoły 

Ogólnopolski konkurs dla uczniów kl. VI poświęcony Janowi 
Pawłowi II 

V.2014 

 
 
Anna Nogacka 

 

PrzybliŜenie dzieciom postaci Patrona szkoły Jana Pawła II  X.2013r Nauczyciele 
świetlicy 

 

Udział w uroczystościach przybliŜających patrona szkoły: 
• Zorganizowanie i wykonanie gazetki klasowej, 
• pogadanki 

X-V.2014r Wychowawcy klas 
III bc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patron szkoły 

Uczestnictwo w uroczystościach poświęconych patronowi. 
Rozmowa. Pokaz zdjęć, albumów 

cały rok Izabela Jagodzińska, 
Anna Grzesiak 
Beata Dubel 
M.Nosewicz-Saleh 
A.Leska-Dorenda 

 



Dorota Hokusz 
Jacek Jędrzejczak 

Uzupełnienie księgozbioru o twórczość, opracowania i albumy o 
Janie Pawle II. 
 

cały rok  

Stała ekspozycja Jana Pawła II – Nasz Patron IX-VI.2014r  
Uczestnictwo w obchodach Dnia papieskiego- wystawa prac 
uczniów 
 

X.2013r 

 
ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

Udział w Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. 
Zwiedzanie wystawy ”Pielgrzym Tysiąclecia. 
Przygotowanie uczniów do uroczystości kanonizacji patrona szkoły 
Jana Pawła II. 

X.2013r 
XI.2013r 
27.IV.2014 

ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 
Jolanta Juszczyk 
Łukasz 
Grzegorczyk 
Paweł Sofiński 

 

Malujemy portrety Jana Pawła II – konkurs kl. IV-V wiosna2014r  
Jan Paweł II – papieŜ wszystkich ludzi-konkurs plastyczny  jesień 2013r 

Joanna Więcek 
 

Sylwetka patrona, wzór do naśladowania – godzina wychowawcza I i II półrocze  
Urodziny naszego patrona – godzina wychowawcza  

Wychowawcy klas 
0-VI  

Patron szkoły- 
Jan Paweł II -
wzór do 
naśladowania 

Gazetka klasowa, udział w uroczystościach szkolnych 
poświęconych pamięci patrona. 
PrzybliŜenie sylwetki Jana Pawła II - czas do uroczystej 
kanonizacji. 
 

cały rok  
Wychowawcy klas 
0-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYBLIśENIE SYLWETKI PATRONA 

 
Hasło Forma. Temat, sposób realizacji Termin  Zespół 

przedmiotowy 
osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

 Dzień Papieski 
• wystawa tematyczna 
• wystawa prac uczniów 

X.2013r ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

  
PrzybliŜenie uczniom sylwetki patrona Jana Pawła II  

X.2013r 
IV-V.2014r 

Maria Kręcjarz 
Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPIECZNY UCZEŃ 

(realizacja programu „Wychowanie Komunikacyjne” , 
 Karta rowerowa, akcje i konkursy o tematyce komuni kacyjnej) 

 
CELE: 

1. Rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego. 
2. Zapoznanie z podstawowymi obowiązkami uczestników ruchu drogowego. Kultura na drodze. 
3. Budzenie poczucia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo w szkole, w domu, na drodze. 
4. WdraŜanie do przestrzegania dyscypliny i zasad bezpieczeństwa w trosce o własne zdrowie. 
5. Zapoznanie z zasadami uzyskania karty rowerowej. Organizowanie kursu na kartę rowerową. 

Udział w konkursach i akcjach związanych z bezpieczeństwem 
 

Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 
przedmiotowy 
osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Bezpieczna droga do i ze szkoły - kl. IV – godziny z wychowawcą  IX.2013r Anna Nogacka  
Bezpieczeństwo w szkole-piktogramy kl. IV, V IX.2013r Anna Nogacka  
Prawidłowe zachowania na drodze jako uczestnik ruchu 
drogowego zgodnie z zasadami BRD –kl. IV, V 

IX-XII.2013r 
I-VI.2014r 

Anna Nogacka  

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową V-VI.2014r Anna Nogacka  
Bezpieczne ferie I.2014r Wychowawcy klas 

0-VI 
 

Próbny alarm p.poŜ IX.2013r Jadwiga Stelmasiak  
Zapoznanie dzieci ze znakami drogowymi i podstawowymi 
zasadami  Ruchu drogowego(pogadanki, prace plastyczne). 
Wprowadzenie i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w domu, szkole i na podwórku. 

praca ciągła Nauczyciele 
świetlicy 

 

Bezpieczeństwo w szkole , w domu klasy IV I półrocze Katarzyna 
Malarczyk 

 

 
Bezpieczny 
uczeń 

Prowadzenie zajęć na temat zasad bezpiecznego spędzania czasu I.2013r   



wolnego w czasie ferii i wakacji. VI.2013r 
Prowadzenie zajęć na temat postępowania w sytuacji zagroŜenia 
(telefony alarmowe, ostroŜność w kontaktach ze zwierzętami). 

praca ciągła  

Motywowanie dzieci do cichej zabawy  celem niwelowania hałasu 
w świetlicy. 

 

Nauczyciele 
świetlicy 

 

Realizowanie programu własnego „POZYTYWKA” cały rok  Aneta Jarzyna  
Przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły IX.2013r M.Nosewicz-Saleh 

A.Leska-Dorenda 
Jacek Jędrzejczak 
Dorota Hokusz 

 

Zasady ruchu drogowego: 
• Pogadanki, 
• Zabawy ruchowe, 
• Wycieczka na skrzyŜowanie, 
• Prace plastyczno -techniczne-makieta. 

cały rok Wychowawcy klas 
III  

 

Przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się 
na terenie szkoły 

cały rok wychowawcy klas 
III  

 

Udział w alarmach p.poŜ cały rok wych. kl.0-III, 
wych.kl.IV-VI 

 

Zapoznanie uczniów ze znakami drogowymi.  
Tematyka zajęć dotycząca bezpieczeństwa w szkole, w drodze do 
szkoły i ze szkoły 

 

Zasady postępowania w sytuacjach zagroŜenia. 

cały rok Izabela Jagodzińska 
Anna Grzesiak 

 
Redagowanie kontraktu klasowego.  

Bezpieczeństwo 
 i ruch drogowy 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły- znaki drogowe, sygnalizacja 
świetlna 
 

cały rok Beata Dubel 
 

 Bezpieczna droga do szkoły – materiały. 
Współpraca „Bezpieczne dziecko w szkole, w domu, na drodze”-
konkurs dla kl. I-III 

X-XI.2013r ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

 Udział uczniów w konkursach plastycznych o tematyce 
bezpieczeństwa np.”Bezpieczna droga do szkoły” 

cały rok Joanna Więcek 
 

 

 Bezpieczna droga do szkoły-zapoznaie ze znakami drogowymi cały rok Maria Krecjarz 
Lidia Kucharczyk-
Dera 

 



Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

Kształtowanie 
postaw i 
zachowań w 
przestrzeganiu 
bezpieczeństwa  
w szkole. 

Wystawa -Przyjazne znaki -znaki bhp. kl. IV a IX.2013r Anna śak  

Bezpieczeństwo i 
ruch drogowy. 

Zapoznanie uczniów kl. IV a ze znakami drogowymi i zasadami 
ruchu drogowego dotyczących pieszych: 

• Wycieczka ulicami osiedla, 
• Wystawa Pan stop 
• Wystawa światełek odblaskowych, 
• Konkurs na rymowankę dotyczącą światełka 

odblaskowego. 

 
 
X.2013r 
X.2013r 
XI.2013r 
XI.2013r 

Anna śak  

Współpraca ze 
StraŜą Miejską  
i Policją 

Pogadanki- bezpieczeństwo, odpowiedzialność młodzieŜy wobec 
prawa. 
Konkurs „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” 

Cały rok 
 
X.2013r 

Koordynator –
ElŜbieta Bednarek 
Jacek Jędrzejczak 
Beata Dubel 
Anna Grzesiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultura 

(muzeum, teatr, czytelnictwo, szkolne inscenizacje)  

CELE: 

1. Kształcenie wraŜliwości estetycznej oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 
2. Rozwijanie umiejętności spostrzegania, kojarzenia , umiejętności oceniania i wnioskowania. 
3. Poznawanie swoich uzdolnień i rozszerzanie zainteresowań. 
4. Umiejętność przyswajania wiedzy i wypowiadania się. 
5. Rozbudzenie potrzeby spędzania wolnego czasu w instytucjach kulturalnych. 
6. Inicjatywy skierowane na udział w konkursach uczniów w oddziałach przedszkolnych 

 
HASŁO Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 

przedmiotowy 
osoby 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

 Prowadzenie pogadanek na temat kulturalnego zachowania się w 
szkole i poza szkołą. 

praca ciągła Nauczyciele 
świetlicy 
Wychowawcy klas 
0-III, IV-VI 
 

 

 Szansa na sukces – konkurs wokalno-muzyczny VI.2013r 
 

Małgorzata Wach  

 Wycieczki do kina, teatru; kulturalne zachowanie się w miejscach 
publicznych, pogadanki, ćwiczenia praktyczne 

cały rok BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 
M.Nosewicz-Saleh 
A.Leska-Dorenda 
Jacek Jędrzejczak 

 

Kulturalny widz Wycieczki do teatru, kina, muzeum cały rok Izabela Jagodzińska 
Anna Grzesiak 
Beata Dubel 
 

 



 Wycieczki do biblioteki Publicznej w Nowosolnej i WMBP 
 im. J. Piłsudskiego w Łodzi. 

IV.2014r Agata Frączkowska  

 Wycieczki  do redakcji gazety i stacji radiowej Łódź XI.2013r Agata Frączkowska  
 Poznanie najwaŜniejszych artystów i ich twórczości (Polska, 

Europa, Świat) kształtowanie postawy szacunku wobec 
dziedzictwa narodowego, kulturowego, wychowanie przez 
kontakt ze sztuką 

cały rok Joanna Więcek  

 Pogadanki n/t kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą 
Wycieczki do kina, teatru. Wycieczki do biblioteki gminnej 

cały rok Maria Kręcjarz 
Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

 

 Comenius-Europejscy bohaterowie , sławni Polacy- projekt cały rok  BoŜena Boleska 
Katarzyna 
Sobierajska-Sroka 

 

 Wyjazd do kina, teatru-kulturalne zachowanie w obiektach 
kulturalnych i autobusie 

cały rok Anna Woźniak 
A.Leska-Dorenda 
M.Nosewicz-Saleh 
Dorota Hokusz 

 

Cała Polska Czyta 
Dzieciom 

Cotygodniowe czytanie ksiąŜek na godzinie wychowawczej cały rok Anna śak  

Jestem 
kulturalnym 
łodzianinem 

Wyjścia do teatrów, kin, muzeów cały rok Anna śak  

 

 

 

 

 

 



OJCZYZNA 

(święta państwowe, fakty społeczno-polityczne) 

CELE: 

1. Kształtowanie uczuć patriotycznych. 
2. Podtrzymywanie tradycji narodowych. 
3. Pogłębianie wiedzy o kulturze narodowej. 
4. Uświadamianie uczniom pozycji Polski w Europie i w świecie. 
5. Przywiązanie  do godła i barw narodowych. 
6. Kształtowanie więzi z miastem, jego przeszłością i tradycjami. 

Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 
przedmiotowy 
osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

 Wojna obronna – 1939r –lekcje historii kl. VI, godziny 
wychowawcze 

IX.2013r Anna Nogacka  

 Historia Polski i świata- koło historyczne IX-V.2014r Anna Nogacka  
 Konkurs śołnierz Wyklęty – zapomniany bohater III-IV.2014r Anna Nogacka  
 Powstania w Polsce- Warszawa- stolica polski-wycieczka I.2014r Paweł Sofiński  
 11 listopada- udział w uroczystości; pogadanki; prace 

plastyczno-techniczne. 
11.XI.2013r Iwona wójcik 

BoŜena Kaczmarek 
 

 1-3 maja -  święta państwowe; klasowa gazetka; rozmowa; 
udział w akademii 

około 1-
3.05.2014r 

Iwona Wójcik 
BoŜena Kaczmarek 
 

 

 Zielona Szkoła – poznajemy dalsze zakątki naszej Ojczyzny VI.2014r BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 
 

 

Moja Ojczyzna Poznanie symboli państwowych. Nauka hymnu. Wycieczka do 
stolicy- zabytki kultury, Centrum Nauki Kopernik. 

X.2013r Anna Grzesiak 
Izabela Jagodzińska 
Beata Dubel 

 

 11 listopada,1-3 maja:  Agata Frączkowska  



• Wystawy tematyczne w bibliotece szkolnej 
• Wycieczka do Biskupina, 
• Organizacja uroczystości z okazji Święta Niepodległości, 
 

XI.2013r,V.2014r 
IX.2013r 
XI.2013r 
 

ElŜbieta  Bednarek 
ElŜbieta Potrzeszcz 
Beata Nadarzyńska 
 

 Poznajemy najbliŜszą okolicę- wycieczka po Łodzi X.2013r Barbara 
Szczepańska 

 

 Udział uczniów w konkursach plastycznych związanych z 
rocznicami narodowymi  

cały rok Joanna Więcek  

 Przygotowanie dekoracji do uroczystości szkolnych cały rok Joanna Więcek  
 Poznanie symboli państwowych. Nauka hymnu cały rok cały rok Maria Kręcjarz 

Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 
 

 

 Święta państwowe wg kalendarza – tradycje świętowania 
godziny wychowawcze. 

cały rok Anna Woźniak 
A.Leska-Dorenda 
M.Nosewicz-Saleh 

 

 Klasowy, wspólny wyjazd na zielona szkołę- poznawanie 
kultury, zabytków, itp. Naszej ojczyzny 

V-VI.2014r Anna Woźniak 
A.Leska-Dorenda 
M.Nosewicz-Saleh 

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej IX.2013r 
 

 

Rocznica odzyskania niepodległości- udział w apelu, gazetka 
uchwalenie konstytucji 3 Maja – udział w apelu, gazetka 
klasowa. 

XI.2013r  

Szkoła zmierza 
do kształtowania 
postawy 
obywatelskiej i 
patriotycznej, 
poczucia dumy z 
małej i wielkiej 
ojczyzny. 

Symbole szkole: 
• Sztandar, hymn narodowy, hymn szkolny, patron-zajęcia 

w ramach godzin wychowawczych, 

cały rok 

 
 
Anna śak 

 

 Wycieczki i Zielona Szkoła – poznanie róŜnych regionów Polski cały rok 
 

Wychowawcy klas 
I-VI,  oddziały 
przedszkolne 

 

 

 



PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ 

( święta, obrz ędy, rocznice, sylwetki wielkich ludzi) 

CELE: 

1. Kształtowanie właściwej postawy wobec członków rodziny. 
2. Poznanie siebie samego, rozwijanie predyspozycji i umiejętności własnych. 
3. Pogłębianie wiedzy o kulturze narodowej , jej historii i sławnych Polakach. 
4. WdraŜanie ceremoniału szkolnego. 

 

Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 
przedmiotowy 
Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Szkoła wspiera 
więzi rodzinne 

Przygotowanie imprez okolicznościowych we współpracy z 
rodzicami: 
Andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa. Dzień Dziecka , Święto 
Szkoły 

cały rok Anna śak  

Poznanie dokumentacji szkolnej: Statut, punktowy system 
oceniania zachowania.IX.2013r 
 

  

Wybory do samorządu Klasowego i samorządu Szkolnego 
 

IX.2013r  

Kształtowanie 
poczucia 

przynaleŜności 
szkolnej i 

odpowiedzialność 
za tworzenie 

rzeczywistości 
szkolnej. 

 

Celebrowanie uroczystości szkolnych: 
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  
• dzień KEN, 
• Zakończenie roku szkolnego 

 
IX.2013r 
X.2013r 
VI.2014r 

 

 Dni otwarte- promocja szkoły cały rok 

 
 
Wychowawcy 
oddziałów 
przedszkolnych, 
wychowawcy 
  kl. I-VI 
 

 
 U Jędrzeja Czarodzieja- wróŜby i przepowiednie XI.2013r Nauczyciele 

świetlicy 
 

 Mikołajki- zorganizowanie paczek dla dzieci z rodzin 
najuboŜszych i patologicznych 

XII.2013r Aneta Jarzyna  



 Moja Rodzina-Dzień Babci i Dziadka I.2014r Agnieszka Mędra  
 Akademia kulturalnego pasaŜera- wyjścia edukacyjne V.2014r Małgorzata Wach  
 Organizacja i udział w uroczystościach klasowych: Andrzejki, 

Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka. 
Wielkanoc- dzielenie się jajkiem, Dzień Rodziny 

cały rok Wychowawcy klas I-
III, 
 

 

 Dzień Pluszowego Misia  Maria Kręcjarz 
Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

 

 Wystawa z okazji Dnia babci i Dziadka, Matki, Ojca, zwyczaje 
wielkanocne, BoŜonarodzeniowe. 
 Uroczystości państwowe 

cały rok Agata Frączkowska 
Elzbieta Bednarek 
M.Nosewicz-Saleh 
A.Leska-Dorenda 

 

 Poznawanie historii sztuki – prehistorie, staroŜytność, 
średniowiecze ,renesans itp.( artyści i ich dzieła) w odniesieniu do 
zrozumienia np. kubizm Picassa. 

cały rok Joanna Więcek  

 Próba zrozumienia sztuki współczesnej, nowe zjawiska w sztuce 
współczesnej np. Lond Art., op.Art. 
 

cały rok Joanna Więcek  

Karnawał Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki cały rok Maria Kręcjarz. 
Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

 

 Sławni Anglicy i Brytyjczycy – projekty prezentacje cały rok BoŜena Boleska 
Katarzyna 
Sobierajska-Sroka 

 

 Comenius-Europejscy Bohaterowie cały rok BoŜena Boleska  
dddziały 
przedszkolne, 
wychowawcy klas  
I-VI, nauczyciele 

 

 Przygotowanie przedstawienia Jasełek XII.2013r A. Leska-Dorenda 
Dorota Smolarek-  
Dąbrowska 

 



ŁÓDŹ 

( szkoła środowiskowa) 

Cele: 
1. Wzbudzenie i rozwijanie uczuć patriotyzmu lokalnego (przynaleŜności lokalnej). 
2. Kształtowanie więzi z miastem, jego przeszłością, tradycjami, obrzędami, zwyczajami. 
3. Zapoznanie z legendami, etymologia nazw. 
4. Poznanie ludzi w środowisku szkoły i mieście, ich zajęć i zainteresowań 

 
Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 

przedmiotowy 
Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 
 
 

 Serce Łodzi – historia dzwonu X.2013r Anna Nogacka  
 Historia Łodzi i rodów fabrycznych – koło historyczne X-XII.2013r 

I-IV.2014r 
Anna Nogacka  

 Łódź- Sercem Europy 
 

XI.2013r Paweł Sofiński  

 Zwiedzanie stadionu i hali LA 
 

do uzgodnienia Dominika Kowalska  

 Łódź i okolice: 
• poznawanie miejsc pamięci, 
• poznawanie środowiska społeczno-przyrodniczego 

 

w ciągu roku 
szkolnego 

BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 

 

 Łódź Tuwimem stoi: 
•  urodziny Tuwima, 
• konkurs dla kl. III, 
• konkursy literackie dotyczące  J. Tuwima 

IX-XII.2013r M.Nosewicz Saleh 
A.Leska-Dorenda 
Dorota Hokusz 

 

 Poznawanie kultury i sztuki regionu, muzea, pałace fabrykantów, 
wille, kamienice: 
Secesja łódzkich kamienic, 
Łódzcy artyści- Kobro, Strzemiński, StaŜewski 

kilka lekcji w 
ciągu roku,  

Joanna Więcek 
A.leska-Dorenda 
M.Nosewicz Saleh 
Dorota Hokusz 

 



 Poznanie historii Łodzi, herbu, najwaŜniejszych zabytków cały rok Maria Kręcjarz 
Mariola Sakowicz 
Lidia Kucharczyk-
Dera 
Julita Szadkowska 

 

 Comenius – Sławni łodzianie projekty multimedialne cały rok BoŜena Boleska 
Agnieszka 
Tomaszewska 

 

 „Łódź- moje miasto” – etap szkolny konkurs przyrodniczy I półrocze  Anna Woźniak  
 Wycieczka w zakątki Łodzi II półrocze Anna Woźniak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKOLOGIA 

                                                                  ( zdrowie, sport) 
 
CELE: 

1. śycie w  harmonii z otaczającym światem. 
2. UwraŜliwienie na stan czystości w otoczeniu. 
3. Rozbudzenie wraŜliwości na piękno przyrody. 
4. Kształtowanie szacunku dla wszelkich form Ŝycia w przyrodzie. 
5. Uświadomienie uczniom konieczności współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
6. Wyrabianie szacunku do wspólnego mienia. 
7. Kształtowanie przekonań, Ŝe dom ,szkoła, osiedle, miasto to  środowisko dziecka, rodziny, 

współmieszkańców. 
8. Stymulowanie róŜnych form aktywności fizycznej uczniów, wspierających ich harmonijny rozwój. 

Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 
przedmiotowy osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 
i 
prozdrowotnych. 
 

Sprzątanie Świata -porządkowanie wyznaczonego terenu. Zbiórka 
makulatury, baterii, korków. 

IX.2013r Katarzyna Malarczyk 
Anna WoŜniak 
Wychowawcy klas 
 0-III 

 

 Pij mleko, będziesz zdrowy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” cały rok Wychowawcy klas  
0-VI 

 

 Wykonywanie przedmiotów z surowców  wtórnych: 
• kolorowa postać; recyklingowy struś-lekcje zajęć 

technicznych kl. IV a 
• jak dbać o Ziemię? -znaki i symbole związane z 

recyklingiem – lekcje zajęć technicznych kl. IV a, 
• udział w ekologicznym laboratorium z Ekomobilem 

V.VI.2013r 
 
 
 
 
IX.2013r 

Anna śak  



JeŜowóz. 
 Zasady prawidłowego odŜywiania – zajęcia techniczne XII.2013r 

II.2014r 
Anna Nogacka  

 Sposób na Ekologię – sprzątanie świata IX.2013r Paweł Sofiński  
 Spacer do lasu. Jesień wśród nas X.2013r Małgorzata wach  
 Las jesienią – obserwacja jesiennego krajobrazu X-XI.2013r Iwona Wójcik 

BoŜena Kaczmarek 
 

 Palmiarnia IV-V.2014r Iwona Wójcik  
 Udział w sprzątaniu świata IX.2013r Iwona Wójcik  
 Dzień Ziemi – segregacja śmieci – prace plastyczno-techniczne cały rok BoŜena Kaczmarek  

Iwona Wójcik 
 

 Tydzień promocji zdrowia przygotowanie zdrowej Ŝywności; 
plakaty 

III-IV.2014r Wychowawcy klas III 
bc 
rodzice, uczniowie, 
Krystyna Marchel 

 

 Udział w projekcie ”JeŜowóz”- program mobilnej edukacji 
ekologicznej 
 

IX.2013r Dorota Hokusz 
Anna śak  
Agnieszka Marosik 

 

 Udział w zajęciach profilaktycznych przygotowanie przez PPP cały rok Psycholog PPP, 
Krystyna 
Lorentowicz – 
pedagog 
 

 

 Udział w sprzątaniu świata. Zbiórka makulatury „Zbieramy 
makulaturę- oszczędzamy lasy” 

• zbiórka korków 
• zbiórka baterii 
• zbiórka płyt CD 
• świadomość segregacji śmieci 

cały rok ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

 Tydzień promocji zdrowia wg 
harmonogramu 
 

ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

 Lekcje o tematyce przyrodniczej np.: „cztery pory roku”, projekty 
związane z konkursami plastycznymi, ekologicznymi np. „Energia 
odnawialna” 

kilka lekcji w 
ciągu roku 

Joanna Więcek  



 
 Udział w akcji „Sprzątanie świata” , szklanka mleka, cały rok Maria Kręcjarz 

Lidia Kucharczyk-
Dera 
Mariola Sakowicz 
Julita Szadkowska 

 

 Zbieramy makulaturę – akcja Biblioteki Szkolnej cały rok Wychowawcy klas  
0-VI 

 

 Euro pean Spring Day – projekt EU prezentacje III.2014r 
 

BoŜena Boleska  

 Lekcja otwarta „Młody mądry i oszczędny” – segregacja odpadów IV.2014r 
 

Julita Szadkowska  

„W zdrowym ciele zdrowy duch” II.2014r 
 

Julita Szadkowska  Konkurs sport i 
zdrowie 

Zajęcia profilaktyczne cały rok 
 

Julita Szadkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JA-UCZEŃ 

( Inicjatywy Samorz ądu Szkolnego  
i Samorz ądu Klasowego) 

Cele: 
1. Poznanie siebie samego, rozwijanie predyspozycji  

i umiejętności własnych. 
2. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnianych. 
3. Kształtowanie właściwej postawy wobec rówieśników  

i pracowników szkoły. 
4. Uczenie asertywności. 
5. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się złu i nałogom. 
6. Rozwijanie samorządności. 
7. Rozwijanie zachowań prospołecznych i tolerancyjnych. 
8. WdraŜanie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 

 i „Szkoła bez przemocy” 
9. Propagowanie róŜnorodnych form aktywności fizycznej uczniów szczególnie w zakresie spędzania 

wolnego czasu. 
 

Hasło Forma, temat, sposób realizacji Termin Zespół 
przedmiotowy osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Integracja klasy Ustalenie klasowego kontraktu IX.2013r Anna śak  
Konwencja praw 
dziecka 

Prawa i obowiązki ucznia cały rok Wychowawcy klas  
I-VI 

 

Promowanie 
uczniów 
szczególnie 
uzdolnionych 

Udział w zajęciach pozaszkolnych i w konkursach szkolnych i 
międzyszkolnych 

cały rok Nauczyciele kl. I-VI  



Kształtowanie 
właściwych 
postaw 
społecznych, 
pomoc na rzecz 
innych – 
wolontariat, 
szacunek do osób 
chorych 

Pomoc słabszym uczniom w nauce. 
Włączenie się do akcji charytatywnych 

cały rok Anna śak  

Świadomy 
konsument 

Udział w wykładach rzecznika konsumentów, przygotowanie 
uczniów do ogólnopolskiego konkursu 

cały rok Anna śak  

III Światowy Dzień Tabliczki MnoŜenia-projekt ogólnoświatowy IX.2013r Anna śak  Rozwijanie 
zainteresowań 
oraz stworzenie 
warunków do 
samorealizacji 

Warsztaty: 
• majsterkowania – Castorama w ramach lekcji zajęć 

technicznych, 
• ozdabianie bombek choinkowych- wycieczka do fabryki 

bombek w Piotrkowie Trybunalskim, 
• wycieczki zawodoznawcze np.: drukarnia 

XI.2013r Anna śak  

 Prawa Dziecka Prawem Człowieka 
• popularyzacja, 
• konkurs 
•  

X.2013r Anna Nogacka 
Dorota Hokusz 

 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka – zabawy w świetlicy 
 

VI.2014r Agnieszka Mędra  

 WdraŜanie uczniów przebywających w świetlicy do 
samodzielnego odrabiania prac domowych 
 

IX.2013r  

 Prowadzenie zajęć mających na celu wdroŜenie dzieci do 
odpowiedzialności za własne czyny 

IX.2013r  

 Przyswajanie zasad kulturalnego zachowania w stołówce i 
świetlicy szkolnej. 

 

 Wprowadzenie i stosowanie zwrotów grzecznościowych.  
 Wyrabianie wraŜliwości i szacunku do osób starszych, chorych lub 

potrzebujących pomocy 

praca ciągła 

 
nauczyciele świetlicy 
 

 

 Pasowanie na ucznia klasy I  X.2013r Iwona Jacek  



Agnieszka OŜga 
Barbara Szczepańska 
Dorota Szulkowska 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka-piknik; gry i zabawy sportowe w 
plenerze 

około 
01.06.2014r 

BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 

 

 Klasowe imieniny, urodziny-składanie Ŝyczeń , integracja grupy. cały rok BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 

 

 Pomoc koleŜeńska w odrabianiu prac domowych i w pracach na 
lekcji. 

cały rok BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 

 

 Udział w konkursach klasowych, międzyklasowych, szkolnych, 
międzyszkolnych „kangurek”, konkurs plastyczny: 

• „Tuwim dzieciom” 
• kartki boŜonarodzeniowe, 
• pisanki wielkanocne 

cały rok BoŜena Kaczmarek 
Iwona Wójcik 

 

Bawimy się 
razem 

Zabawy integracyjne w klasie cały rok Izabela Jagodzińska  

 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2013r Dorota Hokusz  
 Realizacja projektu „Od grosika do złotówki” cały rok Anna Grzesika 

Izabela Jagodzińska  
Beata Dubel 
Beata Nadarzyńska 

 

 Przyswajanie zasad kulturalnego zachowania w bibliotece i 
czytelni szkolnej. 

cały rok ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

 Statut szkoły zapoznanie uczniów z pracami i obowiązkami 
najwaŜniejszego aktu prawnego szkoły 

cały rok ElŜbieta Bednarek 
Agata Frączkowska 

 

 V Ogólnopolski Tydzień Kariery 2013 X.2013r Agata Frączkowska  
Od grosika do 
złotówki 

Realizacja projektu: zabawy matematyczne, plastyczno-
techniczne, ruchowe z elementami edukacji polonistycznej, 
społeczno-przyrodniczej 

cały rok ElŜbieta Potrzeszcz 
Iwona Wójcik 
BoŜena Kaczmarek 
Agnieszka Marosik 

 

 Udział w konkursach literackich, ortograficznych i recytatorskich cały rok M.Nosewicz-Saleh 
A.Leska-Dorenda 
Dorota Hokusz 

 

 Udział w konkursie krasomówczym EKO KLEKOT IX-X.2013r A.Leska - Dorenda  
 Udział dzieci w SKE w debatach dla najmłodszych cały rok M.Nosewicz-Saleh  



organizowanych przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej Krystyna Marchel 
Dorota Hokusz 

 Udział w obchodach upamiętniających 10 rocznicę wystąpienia 
Polski do UE 

2014r M.Nosewicz-Saleh 
Krystyna Marchel 

 

 „Portret psychologiczny” – malarstwo farbami plakatowymi I.2014r Joanna Więcek  
 Nauka pracy w grupie i indywidualnej. Odkrywanie i poznawanie 

swoich zdolności artystycznych, kształtowanie tych umiejętności i 
zdolności. 

cały rok Joanna Więcek  

 WyraŜanie siebie w trakcie pracy twórczej cały rok Joanna Więcek  
 Międzynarodowy Dzień Dziecka zabawy integracyjne w klasie VI.2014 Maria Kręcjarz 

Mariola Sakowicz 
Lidia Kucharczyk- 
Dera 
Julita Szadkowska 

 

 Wybór samorządu klasowego – godzina wychowawcza IX.2013r Wychowawcy klas 
IV-VI 

 

 Zadania klasowe – godzina wychowawcza cały rok Oddziały 
przedszkole, 
 klasy I-VI 
 

 

 

 

 

 

 
 


