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„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, 

lecz wyzwalajmy aktywność, 
nie każmy myśleć, 

lecz twórzmy warunki do myślenia. 
nie żądajmy lecz przekonujmy. 

Pozwólmy dziecku pytać 
i powoli rozwijajmy jego umysł tak, 

by samo wiedzieć chciało”. 
 

Janusz Korczak 



Rozwój ucznia 

emocjonalny intelektualny 

społeczny fizyczny 



Rozwój emocjonalny 

Bezpieczeństwo uczniów:  mapping, badanie bezpieczeństwa w klasach,  
spotkanie grupy roboczej – uczniów i nauczycieli, wzmocnienia dyżurów 
nauczycielskich, projekt profilaktyczny  „Archipelag  Skarbów”. 

Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju uczniów. Pozyskiwanie informacji 
o uczniach ich potrzebach podczas rekrutacji, w trakcie zebrań 
rodzicielskich, indywidualnych spotkań i kontaktów  
z rodzicami,  tworzenie teczki wychowawcy klasowego. 

Zajęcia adaptacyjne dla klas pierwszych  - wyjazd integracyjny, zajęcia  
grupowe „Razem w szkole łatwiej”, ognisko. 

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: zajęcia „Współpraca w grupie”, 
„Rozpoznaję swoje emocje i uczucia”. 



Rozwój emocjonalny 

Lekcje wychowawcze prowadzone z wykorzystaniem  metod 
aktywizujących ucznia  - gry interakcyjne, dyskusje, burza mózgów, 
psychodramy, krąg uczuć, praca w małych grupach. 

Omówienie norm , zasad   obowiązujących w społeczności szkolnej (Kodeks 
Gimnazjalisty, regulamin oceny zachowania), lekcje wychowawcze nt. 
presji grupy, cyberprzemocy. 

Psychoedukacja   - zajęcie szkoleniowe dla rodziców, uczniów, nauczycieli . 

Zajęcia profilaktyczne „Jak radzić sobie ze stresem” – wykorzystanie 
ćwiczeń i technik relaksacyjnych . 

Budowanie pozytywnej samooceny uczniów – zmiany w zapisach WSO, 
informacje zwrotne, ocenianie kształtujące, motywowanie uczniów, 
tworzenie „map mentalnych”. 



Rozwój intelektualny 

Projekt  edukacyjny „Przyroda  może być ciekawa” realizowany  we współpracy   
z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Warsztaty dla uczniów klas I: spotkania z ciekawą chemią - zajęcia na Wydziale 
Chemii U. J. 

Innowacja pedagogiczna  „Nauczanie wielopoziomowe matematyki  
i  przedmiotów przyrodniczych”. 

Udział uczniów w projektach  „Żywność  strajkuje”,  „Zielony Dom”.  

Praca z uczniem zdolnym. Analiza zainteresowań, uzdolnień, aspiracji, 
możliwości uczniów, przygotowywanie ich do konkursów, olimpiad 
przedmiotowych. 

Projekt  „Lepsza szkoła”  - ,wielopoziomowe badanie wyników nauczania,  
diagnoza wiedzy i umiejętności  uczniów  - testy na wejście i zakończenie. 



Rozwój intelektualny 

Wycieczki naukowe – Rajd Neandertala, Fabryka Schindlera w Krakowie, 
wycieczka do Oświęcimia, Wrocławia. 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych.  

Ewaluacja  procesu nauczania , praca zespołów przedmiotowych 
przedmiotowych, analiza osiągnięć uczniów, zespołów klasowych . 
Opracowanie wniosków  i rekomendacji do pracy z uczniami. 

Praca z uczniem metodą projektów edukacyjnych, prezentacje projektów 
na forum publiczności , lekcje biblioteczne, praca w kołach zainteresowań. 



Rozwój intelektualny 

Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności - indywidualizacja procesu 
nauczania: dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów, 
prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

Nauka przez doświadczenie  - Centrum Nauki Kopernik, Małopolska Noc 
Naukowców, Ogród Doświadczeń, Obserwatorium Astronomiczne w 
Niepołomicach, Ogród Zoologiczny w Wrocławiu. 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań  - Interdyscyplinarne 
koło przyrodnicze,  Koło dziennikarskie „Szkolne Echo”, „Koło miłośników 
gór”, Koła teatralne, Koło matematyczne. 

Organizacja konkursów  - Konkurs „Poznajemy Parki Narodowe” - Konkurs 
Biblioteczny , Gminny Konkurs Recytatorski”,  konkurs „ Selfie z pupilem”. 



Rozwój społeczny 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej – praca Samorządu Szkolnego,  
udział uczniów w tworzeniu profilu szkoły,  spotkaniach grup roboczych 
dotyczących funkcjonowania gimnazjum, bezpieczeństwa, debata 
oksfordzka. 

„Dzień  Otwartych Drzwi” w gimnazjum,  projekt „ Krok do gimnazjum”  
- prezentacje uczniowskie, pokazy,  wspólne gry i zabawy 
wymagających współpracy w grupie , działalność koła teatralnego, 
przygotowanie imprez szkolnych, uroczystości. 

Koordynacja działań Młodzieżowej Rady Gminy. Udział uczniów  w 
pracach Rady Gminy Wielka Wieś. 



 
Rozwój społeczny 

Udział uczniów w akcjach charytatywnych  - wolontariat, realizacja 
projektów  we współpracy z instytucjami publicznymi   i stowarzyszeniami: 

„ Anioły z Białego Kościoła”, „Zielony dom”, Alma Spein,  „Pozytywką”,  
Gminną Biblioteką Publiczną (Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki ). 

Rozwijanie tradycji szkoły: Dzień Patrona, konkurs „Znam Patrona”, 
ślubowanie uczniów klas I, koncert pieśni legionowych, spotkania wigilijne. 

Udział młodzieży w przygotowaniu uroczystości o tematyce patriotycznej: 
Dzień Katyński, Święto Niepodległości Święto 3 Maja. 



Rozwój społeczny 

Integracja klas- wycieczki, dyskoteki, spotkania klasowe, Mikołajki, poczta 
walentynkowa, wieczory filmowe, wyjścia do teatru, filharmonii, opery. 

Doradztwo zawodowe:  teczka zawodów, warsztaty grupowe, doradztwo 
indywidualne, spotkania z przedstawicielami zawodów, udział uczniów w 
targach edukacyjnych, spotkaniach z absolwentami, elektroniczna 
rekrutacja do szkół. 

Lekcje wychowawcze,  warsztaty edukacyjne ; rozwijanie kompetencji 
społecznych tj. umiejętność porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów 
uczniów. 



Rozwój społeczny 

Omówienie z uczniami  systemu oceniania wiadomości i umiejętności. 
Stosowanie zasad oceniania kształtującego OK. 

Praca z uczniami wokół norm i zasad zachowania, lekcje wychowawcze nt. 
odpowiedzialności za podejmowane wybory, decyzje. 

Konsekwentne,  zgodne z procedurami  reagowanie nauczycieli na przejawy 
łamania regulaminu przez uczniów. 



Rozwój fizyczny 

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku  – wycieczki 
górskie,  projekt „Trzymaj Formę”, „ Biegnij z ojcem do Ojcowa”,  turniej 
Mikołajkowy”, Turniej Noworoczny, turniej Coca – Cola Cup, wyjazdy na 
basen, narty, zajęcia na ściance wspinaczkowej, siatkówka, turnieje piłki 
nożnej, Pszczyńska Szkoła Walki. 

Rozmowy o problemach dojrzewania prowadzone w ramach lekcji wdżwr i 
lekcji wychowawczych. 

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – lekcje EDB, szkolenia 
dla uczniów prowadzone przez ratowników medycznych. 



Rozwój fizyczny 

Informowanie o zagrożeniach związanych z uzależnieniami zajęcia 
dotyczące zdrowotnych, konsekwencji zachowań ryzykownych - 
szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków 
odurzających  spotkania  z przedstawicielami policji,  pedagogiem, lekcje 
wdżr, biologii . 

Edukacja  nt. zagrożeń wynikających ze złego sposobu odżywiania – lekcje 
biologii, wdżwr. 

Badanie wad postawy. 
Edukacja zdrowotna - profilaktyki zakażeń wirusem HPV.  


