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Wychowawstwo - 

Przedmioty zajęcia techniczne,  zajęcia komputerowe.  

Zajęcia pozalekcyjne  

rok szkolny 2016/17 

Zajęcia z  wychowania komunikacyjnego   

dla uczniów klas V   piątek  godz. 14
20

- 15
20  

 dla uczniów klas VI  czwartek  godz. 14
20

 – 15
20 

 

Charakterystyka zajęć: Realizacja zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej według programu nauczania „Jak to działa?” 

umożliwia kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, 

takich jak: poprawne komunikowanie się i poszerzanie 

słownictwa technicznego oraz czytanie ze zrozumieniem różnych 

tekstów technicznych (instrukcji, opisów, rysunków, definicji, 

sformułowań z Kodeksu drogowego), problemów, wyjaśnianie i 

stosowanie zasad matematycznych w procesach i rozwiązaniach 

technicznych, Czerpanie nauki z sytuacji życia codziennego, 

rozwiązywanie zadań i problemów z wykorzystaniem 

zróżnicowanych metod i form pracy (samodzielne i we 

współpracy z grupą klasową), rozumne, konstruktywne i 

społeczne podejście do najnowszych osiągnięć i rozwiązań 

technicznych oraz problemów ochrony środowiska naturalnego, 

planowanie czynności podejmowanych na co dzień w najbliższym 

otoczeniu, a także w nauce i działaniach techniczno-

technologicznych jakości codziennego życia poprzez stosowanie 

kreatywnych, ale i rozumnych działań i rozwiązań technicznych. 

Zajęcia komputerowe  odbywają się w sali komputerowej w 

której uczniowie mają dostęp do  Internetu. Celem  prowadzonych 

zajęć jest bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego 

oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń 

związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 

Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; 

opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, 

tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych 

liczbowych. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin, A także do rozwijania 

zainteresowań. 

Zajęcia  wychowania komunikacyjnego  

Wychowanie komunikacyjne to świadoma działalność 



wychowawcza mająca na celu ukształtowanie odpowiednich 

motywacji etycznych, postaw społecznych oraz bezpiecznych 

zachowań na drogach, ma na celu uświadomienie dzieciom i 

młodzieży szkolnej zagrożeń występujących na drogach oraz 

zmobilizowanie ich do zadbania, zarówno o bezpieczeństwo 

własne jak i innych użytkowników ruchu drogowego. Zajęcia 

prowadzone są  z myślą o uczniach uzdolnionych, chcących 

poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z ruchu drogowego. 

Zajęcia te merytorycznie i praktycznie pozwolą przygotować 

uczniów do konkursów o tematyce BRD 

Podejmowane działania: Redaktor strony internetowej szkoły. Systematyczne 

aktualizowanie informacji o szkole. 

W ramach szkolnego SKB aktywne działanie na rzecz ekologii i 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej 

społeczności - w szkole, jak i poza nią. 

Działania: 

- współpraca ze Strażą Miejską oraz Policją 

- współpraca z Kołem Turystycznym  

- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej  

- zajęcia z zasad zachowania bezpieczeństwa podczas podróży,   

wypoczynku letniego  i zimowego 

- doskonalenie umiejętności jazdy rowerem, 

- prowadzenie szeregu akcji związanych z bezpieczeństwem. 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i 

praktycznego na kartę rowerową 

 

Uroczystości 

szkolne/międzyszkolne 

Według kalendarza szkolnego 

 

Programy projekty 

edukacyjne: 

Koordynator Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa SKB  w 

ramach ogólnopolskiego projektu przeznaczonego dla uczniów i 

nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce.  

Szkolny Koordynator programu „Bezpieczna Jazda. Karta 

rowerowa- moje pierwsze prawo jazdy”. Uczniowie klas IVa i 

IVb otrzymali książki do zajęć z wychowania komunikacyjnego 

jak również kamizelki i opaski odblaskowe. 

 

 

 


