
 

 

PLAN OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY 

DLA SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29  

W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 W POZNANIU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Plan opiekuńczo – wychowawczy został oparty na założeniu, że procesy opieki i wychowania są ze sobą 

związane, a nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju emocjonalnego  

i intelektualnego oraz otoczenia ich odpowiednią opieką.  

Wyznaczone poniżej cele i zadania oparte zostały na akceptacji fundamentalnych i uniwersalnych 

wartości kulturowych oraz etycznych, obowiązujących w naszym kręgu cywilizacyjnym, z uwzględnieniem 

polskiej tradycji narodowej i państwowej oraz europejskiej.  

 

Na podstawie powyższych założeń sformułowano następujące cele w zakresie: 

 Rozwoju emocjonalno – moralnego: 

 rozwijanie umiejętności myślenia wartościującego 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne słowa i czyny  

 doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny 

 rozwijanie umiejętności zachowania autentyzmu własnych postaw i działań 

 kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności  

 kształcenie umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich  

 kształtowanie postawy dbałości o kulturę języka i zachowania  

 wskazywanie wartości związanych z rozwojem duchowym 

 rozwijanie umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi 

 kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, negocjowania, kompromisu i 

uwzględniania poglądów innych 

 kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej 

 kształtowanie empatii i dostrzegania potrzeb innych ludzi 

 tworzenie stabilnego pozytywnego obrazu własnej osoby, umiejętność obrony własnych poglądów 

i przekonań 

 kształtowanie postaw przeciwdziałania korupcji 

 wskazywanie i podkreślanie wartości uczciwego zdobywanie wiedzy 

 wyrabianie postawy poszanowania cudzej pracy i mienia 

 wdrażanie do zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych 

 wskazywanie i podkreślanie wartości, jaką stanowi społeczność szkoły 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

 zachęcanie i wdrażanie do współtworzenia szkolnych zwyczajów, tradycji 

 kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla niepełnosprawności 

 Rozwoju duchowego: 

 kształtowanie postawy twórczej we wszystkich dziedzinach życia  

 kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego  

 kształtowanie osobowości uczniów w duchu umiejętności wykraczania poza egoistyczne i doraźne cele 

życiowe 

 Rozwoju zdrowotnego: 

 promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie  

 wyrabianie nawyków higienicznych 
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Powyższe cele pozwoliły opracować szczegółowy plan opiekuńczo – wychowawczy: 

 

Lp. Zadania  Działania i formy realizacji  Odpowiedzialni 

 

1. 

 

Zapewnienie równych 

szans rozwoju wszystkim 

uczniom 

 

 

 

1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki 

uczniów. 

 

 

2. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych. 

 

 

 

3. Indywidualna opieka pedagoga i psychologa 

szkolnego w sytuacji zaburzonego 

funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym. 

 

4. Kontrola indywidualnych zaleceń lekarskich 

związanych ze stanem zdrowia uczniów. 

 

5. Udzielanie podstawowej pomocy lekarskiej. 

 

 

6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i 

instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi 

rozwój ucznia (Policja, Sąd Rodzinny, Kościół, 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Poznańskie 

Centrum Świadczeń, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Rada Osiedla Pod Lipami, Polski 

Czerwony Krzyż, Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka, Rzecznik Praw Ucznia, Wydział 

Oświaty, Kuratorium Oświaty, Centrum 

Wspierania Rodzin „Swoboda”). 

 

7. Organizacja pomocy dla uczniów z rodzin w 

trudnej sytuacji materialnej: 

 Organizacja refundowanego i dofinansowanego 

dożywiania na terenie szkoły 

 Organizacja dofinansowania zakupu 

podręczników szkolnych 

 

8. Pomoc w szukaniu swojego miejsca w rodzinie, 

grupie rówieśniczej, szerszej społeczności 

lokalnej poprzez indywidualne rozmowy z 

uczniami i spotkania z ich rodzicami. 

 

9. Indywidualna opieka nad uczniami  

rozpoczynającymi naukę w klasach pierwszych 

SP. 

 

10. Wspieranie wychowawców klas „O” i  „I” przez 

nauczycieli świetlicy szkolnej w edukacji dzieci 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

kierownik świetlicy 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

kierownik świetlicy 

 

pedagog, psycholog 

szkolny 

 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

 

 

pedagog, psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej 



 

 3 

pięcio i  sześcioletnich. Zapewnienie im 

szczególnej opieki i pomocy oraz organizowanie 

zajęć dostosowanych do tej grupy wiekowej. 

 

11. Wspieranie działań wychowawczych w klasie 

„O” przez psychologa szkolnego. Przybliżenie 

dzieciom podstawowych umiejętności 

społecznych. 

 

12. Spotkania  psychologa z rodzicami uczniów  

najmłodszych klas – przekazanie im wiadomości 

dotyczących rozwoju dzieci w tym wieku, ich 

potrzeb oraz  konieczności zwrócenia uwagi na 

niepokojące sygnały  płynące z zachowania 

małych uczniów a także uświadomienia 

rodzicom wagi pierwszych lat w szkole  

w dalszej karierze edukacyjnej ich dzieci. 

 

13. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży 

 

14. Rozwijanie kompetencji informatycznych 

wśród dzieci 

 

 

 

 

 psycholog szkolny 

 

 

 

 

psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

świetlicy, biblioteka 

szkolna 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

 

2. 

 

Realizacja pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej  

 

 

 

1.Diagnozowanie potrzeb uczniów i udzielanie 

im pomocy w trakcie bieżącej pracy. 

 

 

2. Organizowanie różnorodnych form pomocy 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z 

niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaburzeniami 

komunikacji językowej, z chorobami 

przewlekłymi oraz  znajdujących się w 

sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, a 

także niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym.  

 

 

3.Informowanie rodziców o procedurach   

przeprowadzania procesu diagnostycznego w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 4. Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rewalidacyjnych, psychoedukacyjnych i 

socjoterapeutycznych. 

 

5. Organizacja nauczania indywidualnego. 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

psycholog szkolny 

 

 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 
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6.Współpraca z Poradniami Psychologiczno – 

Pedagogicznymi 

 

 

7.Współpraca nauczycieli świetlicy z nauczycielami 

nauczania zintegrowanego mająca na celu 

wyłonienie i wspieranie uczniów zdolnych - 

organizowanie w świetlicy odpowiednich zajęć 

wspomagających rozwijanie szczególnych zdolności 

uczniów  oraz ukierunkowanie na pomoc uczniowi 

słabemu -prowadzenie na terenie świetlicy zajęć 

wyrównujących braki edukacyjne ( praca w małych 

grupach dobranych tematycznie i wiekowo). 

Współpraca z rodzicami uczniów mających 

trudności w nauce. 

 

8.Bieżąca pomoc w nadrabianiu zaległości 

edukacyjnych  uczniów  powstałych na skutek 

nieobecności, z powodu reprezentowania szkoły na 

zawodach sportowych 

 

 

       9. Nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego  

            poprzez  ścisłą współpracę wychowawców i   

            nauczycieli uczących z pedagogiem szkolnym  

            oraz rodzicami. 

 

        10. Diagnoza trudności dydaktycznych i    

emocjonalnych 

 

     

     11. Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w  

            klasach „0”zakończonej analizą i oceną  

            gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  

           (diagnoza przedszkolna). 

 

pedagog, psycholog 

szkolny 

 

 

nauczyciele 

nauczania 

zintegrowanego, 

wychowawcy 

świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 

psycholog szkolny 

we współpracy z 

psychologiem z 

poradni psych-

pedag. 

 

psycholog szkolny, 

wychowawcy 

 

3. 

 

Zapewnienie 

wszechstronnego rozwoju  

uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju 

ucznia w środowisku szkolnym: 

 indywidualna opieka pedagoga i psychologa 

szkolnego, 

 opieka pielęgniarki szkolnej, 

 współpraca z poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

Stowarzyszeniem Sportowym Inwalidów 

START. 

 

2. Zapewnienie warunków do harmonijnego 

rozwoju fizycznego i psychicznego ucznia: 

 organizacja nauczania w warunkach klasy 

ogólnodostępnej, 

 organizacja zajęć rewalidacyjnych. 

 

pedagog, psycholog 

szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 
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3. Diagnozowanie osobistych potrzeb ucznia, 

wzmacnianie jego wiary we własne siły i 

możliwości oraz wspomaganie jego 

funkcjonowania z uwagi na jego indywidualną 

sytuację 

 

 

4. Zajęcia w zespołach klasowych mające na celu 

efektywną integrację uczniów z 

niepełnosprawnością 

 samopomoc koleżeńska 

 wspólne pokonywanie barier i 

stereotypów 

 aktywizacja uczniów z 

niepełnosprawnością w pracy na rzecz 

zespołu klasowego 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, trener 

pływania, pedagog, 

psycholog szkolny 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog 

 

4. 

 

Realizacja zadań 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Orientacji 

Zawodowej 

 

1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku 

kształcenia w szkole podstawowej. 

 

2. Indywidualne rozmowy z uczniami, zajęcia w 

klasach i spotkania z ich rodzicami w celu 

dostarczenia informacji na temat: 

 rodzajów szkolnictwa gimnazjalnego 

 możliwości wykorzystania posiadanych 

uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy 

 

 

3. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi 

(Centrum Doradztwa Zawodowego dla 

Młodzieży, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne). 

 

4. Współpraca z rodzicami ucznia w  ramach   

             wytyczenia drogi jego dalszego rozwoju. 

 

5. Monitorowanie losów i dalszej ścieżki 

edukacyjnej absolwentów. 

 

6. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, 

przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery 

 

7. Włączenie uczniów klas 5 i 6 szkoły 

podstawowej w realizację projektów 

językowych i przedmiotowych w klasach 

gimnazjum 

 

 

biblioteka szkolna 

 

 

 

 

psycholog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteka,  

 

 

 

 

pedagog, psycholog 

 

 

wychowawcy,  

 

 

psycholog 

 

 

 

nauczyciele 

j.angielskiego oraz 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 
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8. Prezentacja oferty naszego gimnazjum uczniom 

i rodzicom szkół podstawowych 

 

 

wychowawcy klas 

III gimnazjum 

 

5. 

 

Wychowanie 

prozdrowotne  

i proekologiczne 

 

1. Realizacja zadań Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

2. Kontynuowanie działań proekologicznych, 

m.in.: 

 Obchody Światowego Dnia Ziemi, 

 Akcje ekologiczne, np. Sprzątanie świata, 

Segregacja surowców wtórnych,  

 współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym 

 współpraca z Wielkopolskimi Parkami 

Krajobrazowymi 

 współpraca z Fundacją Proterra oraz GAP 

Polska 

 udział w ogólnopolskiej akcji „Szklanka 

mleka” oraz „Warzywa i owoce w szkole” 

 

3. Realizacja programu antynikotynowego „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” 

 

 

koordynator 

programu 

 

nauczyciele 

przyrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przyrody 

 

 

6. 

 

Stworzenie warunków do 

rozwoju samorządności 

 

 Rozwijanie w szkole i klasie działalności 

samorządu uczniowskiego. 

 

 

 Objęcie działaniami samorządu szkolnego 

wszystkich uczniów, powierzanie uczniom 

określonych zadań i obowiązków wobec 

społeczności uczniowskiej i szkoły. 

 

 Realizowanie zadań inicjowanych przez 

samorząd szkolny. 

 

 Umożliwienie uczniom samodzielnego 

działania, podejmowania decyzji, planowania i 

współdziałania. 

 

 

opiekunowie 

samorządu, 

wychowawcy 

 

opiekunowie 

samorządu, 

wychowawcy 

 

 

opiekunowie 

samorządu 

 

dyrektor szkoły 
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7. 

 

Realizacja działań 

profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja zadań Programu Profilaktyki na rok 

szkolny 2016/2017 

 

 Realizacja projektów profilaktycznych: 

 

 „Szkoła Wolna od Narkotyków i 

Przemocy”  

 

4. Realizacja zadań Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

5. Realizacja zajęć edukacyjnych w ramach akcji 

Ratujemy i Uczymy Ratować w klasach 

nauczania początkowego. 

 

cała społeczność 

szkoły 

 

pedagog, psycholog 

szkolny, 

nauczyciele uczący 

psycholog szkolny 

 

koordynator 

programu 

 

realizatorzy 

programu 

 

 

 

 

8. 

 

Zapewnienie jednolitych 

oddziaływań 

wychowawczych 

 

1. Współpraca z rodzicami:  

 zebrania informacyjne, wywiadówki, 

konsultacje indywidualne z nauczycielem, 

wychowawcami, pedagogiem i 

psychologiem, kontrola realizacji 

obowiązku szkolnego 

 udział rodziców w zajęciach pozaszkolnych 

(wycieczki, zielone szkoły) 

 wspólne organizowanie uroczystości 

 współudział rodziców w organizowaniu 

zawodów sportowych 

 

2. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi      

       wspierającymi rozwój wychowawczy i 

sportowy ucznia (Policja, Sąd Rodzinny, 

Kościół, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

Poznańskie Centrum Świadczeń, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Rada Osiedla 

Pod Lipami, Polski Czerwony Krzyż, 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 

Wydział Oświaty, Kuratorium Oświaty, 

Stowarzyszenie Sportowe Inwalidów „Start”). 

 

3. Organizacja szkolnych rekolekcji 

wielkopostnych, wpływających na postawę 

moralno – religijną uczniów. 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele religii 

 

 

 

 

opracowanie: Dorota Rychlewicz, Agnieszka Warczok 

 

 

. 


