
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

 

 

Cel:   Przygotowanie niepełnosprawnego człowieka do funkcjonowania w rodzinie 

 i społeczeństwie, umiejącego samodzielnie wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe,  

prosić o pomoc  i korzystać z pomocy osób i instytucji. 

 

 

 

SFERA FIZYCZNA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby 

ewaluacji 

 

Integrowanie z zespołem 

klasowym, budowanie więzi ze 

szkołą 

 

 

 Kształtowanie umiejętności 

poprawnej komunikacji, jako 

podstawy do współdziałania, 

 Kształtowanie postawy szacunku, 

tolerancji i zrozumienia wobec 

innych, 

 Rozwijanie poczucia przynależności 

do grupy i współodpowiedzialności 

za atmosferę w grupie, wdrażanie 

do wzajemnej pomocy. 

 

 

zajęcia 

integracyjne, 

warsztaty, 

pogadanki 

 

wychowawca 

klasy, 

psycholog. 

pedagog. 

rodzice 

 

obserwacja, 

 

 

 



Kształtowanie umiejętności 

prowadzenia higienicznego 

trybu życia 

 

 

 

 Wdrażanie do dbałości o zdrowie, 

różnicowania pojęć „człowiek 

zdrowy- człowiek chory”, 

 Wdrażanie do przestrzegania zasad 

higieny osobistej, 

 Wyrabianie nawyku częstego mycia 

i dezynfekowania rąk, 

respektowania obostrzeń 

wynikających z zagrożenia 

epidemicznego, 

 Kształtowanie świadomości 

potrzeby korzystania z badań 

profilaktycznych, okresowych wizyt 

u lekarza pierwszego kontaktu, 

stomatologa, ginekologa… 

 

 

wyposażenie  w 

wiedzę o 

konsekwencjach 

zaniedbywania 

własnego zdrowia, 

braku higieny w 

codziennym życiu, 

pogadanki, wizyty 

klasowe w 

gabinecie 

stomatologicznym, 

pielęgniarskim,, 

 

wychowawca 

klasy, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele, 

 

 

obserwacje, 

rozmowy z 

rodzicami, 

 

 

Rozwijanie właściwej postawy 

wobec przyrody 

 i środowiska – postawy 

proekologiczne, 

 

 

 

 Kształtowanie postawy szacunku 

wobec przyrody, 

 Uwiadamianie roli środowiska 

naturalnego dla zdrowia i życia 

człowieka 

 Wyrabianie nawyku  segregacji 

odpadów  

 

akcja sprzątania 

świata, 

dostępność na 

terenie szkoły koszy 

do segregacji 

odpadów- 

wdrażanie do 

prawidłowego 

korzystania z koszy, 

pogadanki 

 

 

wychowawca, 

nauczyciele , 

rodzice 

 

obserwacja 

rozmowy, 

zaangażowanie 

 w udział w akcji 

sprzątania 

świata 

 

 

 

Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywności 

fizycznej 

 

 

 Stwarzanie, wszystkim nawet 

najsłabszym fizycznie uczniom 

okazji do osiągania sukcesów 

sportowych na miarę swoich 

możliwości 

 

Szkolne i 

międzyszkolne 

imprezy sportowe, 

dostępność na 

boisku szkolnym, 

na przerwach i po 

 

nauczyciele w-f 

i rewalidacji 

ruchowej, 

wychowawca 

klasy 

 

aktywność 

uczniów na 

lekcjach, w-f, 

udział w 

imprezach 

sportowych 

 



 Rozumienie znaczenie aktywności 

fizycznej w różnych stanach 

zdrowia 

 

lekcjach, urządzeń 

do ćwiczeń 

 

 

Wyrabianie umiejętności 

poszukiwania pomocy i porady 

w sytuacjach, gdy zaczynają 

się problemy. 

 

 

 Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości, 

 Informowanie o osobach i 

instytucjach opiekuńczo- 

leczniczych, które w trudnych 

sytuacjach służą pomocą, 

 Wypracowanie umiejętności 

zwracania się o pomoc, ale też 

służenia pomocą innym 

 Wyrobienie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrożenia 

przemocą seksualną,  

 Uczenie respektowania granic 

intymności własnych i innych osób, 

szacunku dla ciała 

 

lekcje 

wychowawcze, 

wykaz instytucji 

pomocowych, 

zasady i formy 

pomocy 

świadczonej przez 

poszczególne 

instytucje 

ćwiczenie 

umiejętności 

precyzyjnego 

wyrażania potrzeb, 

ćwiczenia zachowań 

asertywnych, 

umiejętności 

zwracania się o 

pomoc 

 

 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

pielęgniarka 

szkolna 

 

obserwowanie 

wzajemnej 

pomocy i 

życzliwości 

uczniów wobec 

siebie 

nawzajem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SFERA EMOCJONALNA 
 

 

 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby 

ewaluacji 

 

 

Budowanie właściwej 

samooceny, wdrażanie do 

rozwoju osobistego, 

 

 

 Kształtowanie obrazu samego 

siebie, jako osoby dorosłej, 

świadomości mocnych i słabych 

stron, 

 Wskazywanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz akceptowania ograniczeń 

 i niedoskonałości 

 Wyrabianie umiejętności 

dokonywania wyborów w różnych 

sytuacjach życiowych, 

 

 

codzienna praca 

wychowawcza z 

uczniem,  

 

wychowawca 

klasy, 

psycholog, 

pedagog 

 

obserwacja 

 

 

 

 

Dbanie o bezpieczeństwo 

własne i innych 

 

 

 

 Uświadamianie zagrożeń 

współczesnego świata, również 

tych na jakie uczeń może narażać 

się każdego dnia, w tym 

zagrożenia zakażeniem covid-19 

 Wyrabianie umiejętności 

przewidywania konsekwencji 

swojego postępowania, 

 Zwracanie uwagi na 

niedopuszczalne formy zachowań 

w miejscach publicznych, 

epatowanie własna seksualnością, 

określenie granic normy w zakresie 

zachowań społecznie 

akceptowanych 

 

pogadanki,  

 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

obserwacja, 

badanie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów w 

szkole 

 

 



 

Profilaktyka uzależnień 

 

 

 Wyposażenie w wiedzę o 

konsekwencjach stosowania 

środków zmieniających 

świadomość, 

 Podawanie informacji o dostępnych 

formach leczenia uzależnień, 

 Zapoznanie uczniów z pojęciem 

cyberprzemocy, zagrożeniami 

wynikającymi z niewłaściwego 

korzystania z Internetu 

 

 

pogadanki, 

rozmowy,  

ulotki reklamowe 

ośrodków 

odwykowych 

 

 

wychowawca, 

psycholog, 

nauczyciele 

 

badanie 

ankietowe, 

obserwacja 

 

 

 

Radzenie sobie w sytuacjach 

stresowych 

 

 

 Kształtowanie racjonalnej oceny 

własnych możliwości, 

 Wskazywanie sposobów 

pokonywania własnych słabości 

oraz ograniczeń 

 Stwarzanie okazji do osiągania 

drobnych sukcesów, wzmacnianie 

ucznia, 

 

 

uświadamianie 

możliwości i 

ograniczeń uczniów,  

szkolne konkursy  i 

imprezy  

 

wychowawca, 

psycholog, 

nauczyciele 

 

analiza 

osiągnięć 

uczniów 

SFERA INTELEKTUALNA 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby 

ewaluacji 

 

 

Motywowanie do dbania o 

własny rozwój 

 

 Doskonalenie umiejętności 

posługiwania się technologia 

informatyczną, wyrabianie 

umiejętności korzystania z aplikacji 

wykorzystywanych w edukacji 

zdalnej, 

 

Rozmowy, 

prezentacje, 

działania 

praktyczne, 

Wyrabianie 

umiejętności 

 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

analiza 

frekwencji,  

analiza 

postępów w 

nauce 

 

 



 Wdrażanie do prawidłowego 

realizowania obowiązków 

uczniowskich,  

 Motywowanie do aktywnego 

udziału w lekcjach oraz zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 

korzystania z 

multimediów, 

 

 

Przygotowanie do świadomego 

korzystania z mediów 

 

 

 

 Uświadomienie pojęcia i znaczenia 

cyberprzemocy, 

 Wdrażanie do bezpiecznego 

korzystania z zasobów Internetu, 

 Uświadomienie negatywnego 

wpływu na rozwój człowieka 

nadmiernego, wielogodzinnego 

korzystania z mediów, 

  Uświadomienie konsekwencji 

niewłaściwych zachowań w czasie 

korzystania z mediów 

społecznościowych, 

 

pogadanki,  

rozmowy, 

prezentacje, 

n-l informatyki, 

wychowawca, 

psycholog 

 

 

obserwacja 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

zwracanie się o pomoc do osób 

i instytucji 

 

 

 Wskazanie listy instytucji mających 

za zadanie służenie pomocą 

osobom niepełnosprawnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

najbliższych miejscom 

zamieszkania uczniów, 

 Zapoznanie z zakresem 

działalności instytucji pomocowych, 

 Wyrabianie umiejętności zwracania 

się o pomoc i korzystania z niej, 

 

 

wycieczki, 

symulacje, 

ulotki reklamowe, 

strony internetowe 

instytucji 

 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

obserwacja 

zaradności 

uczniów, 

rozmowy 

 

 

 

 

 



 

SFERA DUCHOWA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby 

ewaluacji 

 

 

Kształtowanie postawy empatii 

 

 Wdrażanie uczniów do wzajemnej 

pomocy  

 Wyrabianie poszanowania ludzkiej 

godności- własnej  oraz innych, 

 Kształtowanie postawy akceptacji i 

szacunku dla innych osób, 

 Kształtowanie umiejętności 

wyrażania własnych emocji oraz 

ich rozumienia, 

 

 

budowanie więzi 

wewnątrz grupy 

rówieśniczej oraz 

wzajemnej 

odpowiedzialności 

 

wychowawca, 

katecheta 

 

obserwowanie 

relacji między 

uczniami 

 

 

 

Wyrabianie umiejętności 

odróżniania dobra i zła 

 

 

 Budowanie systemu wartości, 

 Wyrabianie umiejętności 

podejmowania decyzji i ponoszenia 

ich konsekwencji, 

 Doskonalenie umiejętności 

asertywnych,  

 Uczenie zachowania się w obliczu 

konfliktu, zagrożenia i przemocy 

 

 

ćwiczenia zachowań 

asertywnych, 

pogadanki, 

wskazywanie 

pozytywnych 

wzorców 

osobowych 

 

 

wychowawca, 

katecheta, 

nauczyciele 

 

obserwacja, 

 badanie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

uczniów w 

szkole 

 

Kształtowanie postawy 

tolerancji  

 

 

 Kształtowanie zasad tolerancji oraz 

akceptacji odmienności, 

 Zachęcanie uczniów do wzajemnej 

pomocy, 

 Wdrażanie w działalność 

wolontariatu 

 

lekcje 

wychowawcze, 

działania 

samorządu 

szkolnego, 

stwarzanie okazji 

do wzajemnej 

 

wychowawca, 

opiekunowie 

samorządu, 

nauczyciele 

 

obserwacja, 

aktywność 

uczniów w  

działalności 

pomocowej 

 

 



współpracy 

uczniów, 

 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 

 Kształtowanie świadomości 

przynależności do kraju, regionu, 

miasta, 

  zapoznawanie z symbolami 

narodowymi i regionalnymi 

 Zapoznawanie z miejscami Pamięci 

Narodowej w Gliwicach i okolicy, 

 Kształtowanie postawy szacunku 

dla tradycji i zwyczajów 

regionalnych i narodowych 

 

 

lekcje 

wychowawcze, 

działania 

samorządu 

szkolnego, 

akademie, imprezy 

szkole, wycieczki 

 

wychowawca, 

opiekunowie 

samorządu, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SFERA SPOŁECZNA 
 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

odpowiedzialni 

Sposoby 

ewaluacji 

 

 

Budowanie więzi ze szkołą 

 

 Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu  współpracy, 

umiejętności słuchania innych 

 tworzenie tradycji i zwyczajów 

klasowych, 

 budowanie dobrej atmosfery w 

klasie 

 rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych 

 Wyrabianie umiejętności 

nawiązywania relacji 

interpersonalnych, 

 budowanie norm grupowych 

wdrażanie uczniów do ich 

przestrzegania, 

 

 

warsztaty, 

tradycje i imprezy 

klasowe, 

 

wychowawcy 

 

obserwacja 

 

 

 

Wdrażanie do rzetelnego 

wypełniania ról społecznych 

 

 

 Uświadamianie znaczenia 

realizowania różnych ról w życiu, 

 Wdrażanie do obowiązkowości, 

 Promowanie pracowitości i 

rzetelności, 

 Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości 

 

lekcje 

wychowawcze, 

projekty,  

przygotowania do 

uroczystości i 

imprez szkolnych 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice 

 

aktywność i 

zaangażowanie 

uczniów w życie 

klasy i szkoły 

 

 

Wyrabianie umiejętności 

racjonalnego i bezpiecznego 

  

warsztaty zachować 

asertywnych, 

 

wychowawca, 

pedagog, 

 

 



gospodarowania wolnym 

czasem 

 

 Wyrabianie umiejętności 

konstruktywnego spędzania 

wolnego czasu,  

 Rozwój zainteresowań, 

 Kształtowanie umiejętności 

odróżniania dobra od zła, 

 Wyposażenie w wiedzę o 

odpowiedzialności za czyny 

karalne, 

symulacje, 

pogadanki, 

filmy edukacyjne, 

 

 

psycholog, 

przedstawiciel 

policji, 

analiza sytuacji 

wychowawczej 

w szkole pod 

katem 

problemów 

uczniów z 

wymiarem 

sprawiedliwości, 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

zwracania się o pomoc w 

sytuacjach trudnych 

 

 Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, 

 Budowanie atmosfery zaufania, by 

uczeń chciał zwrócić się o pomoc w 

szkole, 

 Przypominanie o istnieniu i 

zasadach działania instytucji 

pomocowych,  

 zachęcanie do korzystania z 

różnych dostępnych form wsparcia 

 

 

ulotki informacyjne 

instytucji 

pomocowych, 

pogadanki, filmy 

edukacyjne, 

 

wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

 

obserwacja, 

rozmowy 

 

 

 

 

Wdrażanie do kulturalnego 

zachowania się 

 

 

 

 

 

 

 Wdrażanie do respektowania zasad 

kultury osobistej, stosowanie 

zwrotów grzecznościowych wobec 

wszystkich, 

 Dbanie o kulturę języka , 

eliminowanie wulgaryzmów, 

 Dbanie o czystość odzieży i higienę 

ciała, 

 Wdrażanie do respektowania zasad 

współżycia społecznego, 

 

 

pogadanki,  

własny przykład 

pracowników szkoły 

 

wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły, 

pielęgniarka, 

rodzice 

 

obserwacja 

 

 


