
ZEBRANIE Z RODZICAMI
8 września 2020



PLAN ZEBRANIA                          
1. Przedstawienie zespołu szkoły
2. Liczebność klas
3. Cele wychowawcze i treści programowe realizowane w I semestrze
4. Lista lektur
5. Omówienie kalendarza szkolnego. Ważne wydarzenia i projekty
6. Konkursy szkolne
7. Ocenianie uczniów. Omówienie Systemu Motywacyjnego Clip Chart System
8. Formy komunikacji z rodzicami
9. Organizacja zdalnego nauczania. Plan lekcji. Zajęcia dodatkowe. Pomoce dydaktyczne podczas 

zdalnego nauczania/wypożyczane ze szkoły na czas zdalnego nauczania
10. Organizacja pracy szkoły
11. Poranne i popołudniowe zajęcia dodatkowe
12. Edukacja i wsparcie psychologiczne
13. Sprawy różne
14. Telefon, email do wychowawcy



O dobrą organizację szkoły dbają…

• Katarzyna Wierzbicka - dyrektor szkoły

• Anna Rokicka - dyrektor pr. kanadyjskiego 

• Anna Perkowska - koordynator projektów edukacyjnych                                          

• Agnieszka Gołąb- sekretarz szkoły

• Sławomir Rokicki- kierowca i konserwator

• Bożena Gajewska- pracownik techniczny

• Oksana Boiko- pracownik techniczny

• Joanna Wisłocka- pracownik techniczny



Nad rozwojem uczniów czuwają…

klasa 0 

Beata Cusin

Susan Conner

Liliana Kępa 

Aldona Krajewska

klasa 1 

Aleksandra Abramczyk

Sandra Farag

Magdalena Dąbkowska

klasa 2 

Anna Perkowska

Susan Conner

Magdalena Michalak

klasa 3 

Anna Kerdelewicz

Sandra Farag

Aleksandra Tomaszewska-Roussiere

Bartosz Cichocki (zajęcia indywidualne)

J. Francuski : Małgorzata Franczuk

J. angielski kl. 1 i kl. 2 : Marta Chojczak

Muzyka : Marta Jędrzejczyk

Wych. fizyczne : Liliana Kępa

Religia : Ewelina Leśniewska

Psycholog / Zofia Piersa-Poddębniak

Reedukacja : Magdalena Dąbkowska,

Aldona Krajewska

Dyżur popołudniowy: Maria Bondarchuk



LICZEBNOŚĆ KLAS

• Klasa 0: 14 ucz. 

• Klasa 1: 18 ucz. 

• Klasa 2: 19 ucz.

• Klasa 3: 18 ucz. 





CELE WYCHOWAWCZE w 1.semestrze
• Związane z nauką i pracą na lekcji

- Respektowanie norm i reguł obowiązujących w klasie

- Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, rzetelne wywiązywanie się  
z obowiązków szkolnych

- Wykorzystywanie pracy w parach/zespołowej w procesie uczenia się

- Inicjowanie sytuacji wymagających samodzielnego planowania i realizacji 
projektów, wydarzeń

• Związane z grupą rówieśniczą

- Integracja klasy, zacieśnianie więzi między uczniami, pomoc nowym 
uczniom w adaptacji w szkole/klasie, rozwijanie empatii

- Słuchanie innych osób z otoczenia w różnych sytuacjach życiowych, 
wymagających komunikacji, wzajemnego zrozumienia i pomocy

- Kształtowanie postaw empatii i tolerancji



TREŚCI PROGRAMOWE 
realizowane w 1.semestrze

• Edukacja polonistyczna
- Bloki tematyczne: Powrót do szkoły, Mała i wielka ojczyzna, Rocznica wybuchu II 

wojny Światowej, Ja i moi koledzy, Wrzesień niesie jesień, Na skrzydłach wiatru, 
Kolory jesieni, Las jesienią, Gdy słota za oknem, Podróże w przeszłość, Zwierzęta 
naszymi przyjaciółmi, Aby pięknie żyć, Nasze sprawy, Świąteczne nastroje, Co jest 
cenne?, Nasi najbliżsi

- Sztuka pisania: opis przedmiotu, osoby, zwierzęcia, rośliny, ilustracji; plan 
wydarzeń; zaproszenie; notatka - na podstawie podanych pytań, życzenia, 
opowiadanie 

- Jak znaleźć hasło w encyklopedii?

- Nauka reguł ortograficznych: ó wymienne na o,a,e; zakończenie –ówka; czasowniki 
zakończone na –uje, ują; kiedy piszemy rz, rz niewymienne, ż wymienne na g

- Czasy czasownika; nie z czasownikami

- Posługiwanie się skrótami

- Rozwijanie zdań. Rodzaje zdań





LISTA LEKTUR 

Klasa III

1. IX R.Lagercrantz, E.Eriksson „Moje serce skacze z radości”

2. X R.Pisarski „O psie, który jeździł koleją”

3. XI J.Papuzińska „Asiunia”

4. XII H.Ch.Andersen „Baśnie” (wybrane)

5. I Cz.Centkiewicz „Anaruk chłopiec z Grenlandii”

6. II-III A.Lindgren „Bracia lwie serce”

7. IV-V G.Kasdepke „Mity dla dzieci”

8. V-VI A.Lindgren „Ronja, córka zbójnika”



• Edukacja matematyczna
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 i dalej
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- Znaki rzymskie, Obliczenia kalendarzowe
- Liczby parzyste/nieparzyste
- Zapisywanie liczb słowami
- Obliczenia zegarowe
- Odczytywanie temperatury, danych z diagramu, tabeli
- Rozwiązywanie zadań
- Miary pojemności: litr, pół litra, ćwierć litra
- Waga: kilogram, pół kilograma, ćwierć kilograma, dekagramy. Rozwiązywanie zadań 

z ważeniem. Waga brutto, netto, tara. Porównywanie ciężaru
- Mierzenie długości: centymetr, milimetr. Porównywanie długości. Mierzenie i 

rysowanie odcinków. Mierzenie długości boków figur. Obwody figur 
- Zegar. Doba, Obliczenia zegarowe
- Zagadki matematyczne
- Nazwy liczb w dodawaniu, odejmowaniu. Iloczyny i ilorazy w zakresie 100
- Praktyczne stosowanie kolejności wykonywania działań. Łączenie dzielenia z 

dodawaniem i odejmowaniem
- Kalendarz, kwartały. Obliczenia kalendarzowe





• Edukacja przyrodnicza
- Krajobrazy Polski
- Bezpieczna droga do szkoły
- Drzewa, krzewy, rośliny zielone
- Jak powstaje chleb?
- Rośliny uprawiane na polu, Rośliny zbożowe włókniste i oleiste
- Rośliny uprawiane na świecie
- Do czego jest potrzebne powietrze?
- Zwierzęta jesienią, Ptasie odloty
- Jesień na polu
- Warstwy lasu
- Dbamy o zdrowie, Wizyta u lekarza, Leki z domowej apteki
- Witaminy
- Właściwości wody
- Rezerwaty i pomniki przyrody
- Co jedzą zwierzęta? Pomagamy zwierzętom przygotować się do zimy
- Skąd się wzięły pieniądze?
- Długość dnia w różnych porach roku, Jak upływa czas
- Skarby Ziemi, Bogactwa naturalne
- Budowa wewnętrzna człowieka





KALENDARZ 

roku szkolnego 2020/2021







Wydarzenia i projekty



Wydarzenia i projekty
Events & projects

Wydarzenie /Event
Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

Dzień Marchewki 
Carrot Day

23 września „Puszyste i kolczaste”
Warsztaty zoologiczne 
„Zwierzęta dzieciom”

Strój w kolorze pomarańczowym

Zajęcia edukacyjne 
Zajęcie plastyczne 
Zajęcia kulinarne



Wydarzenie /Event
Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

X Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia 

X International Day of 
the Multiplication Table

2 października Finał 
Egzaminowanie rodziców uczniów 

oraz 
uczniów klasy 2 i 3

od 28 września
do 1 października

Gry i zabawy w klasach 

Wydarzenia i projekty
Events & projects



Wydarzenie /Event
Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

Powstanie
Warszawskie   

Warsaw Uprising

od 19 października
do 5 listopada Zajęcia edukacyjne

20 października
klasa 0-1
klasa 2-3                   

Spotkanie z panią Joanną Papuzińską 
„Asiunia”, „Mój tato szczęściarz”, 

„Krasnale i olbrzymy”

27 października 
klasa 2 i 3

Spotkanie z panem Pawłem
Beręsewiczem

„Czy wojna jest dla dziewczyn?”

22 października 
Klasa 2 i 3 

Spotkanie z panią Moniką Kowaleczko-
Szumowską / 

„Fajna ferajna”

Wydarzenia i projekty
Events & projects



Wydarzenia i projekty  
Events & projects

Wydarzenie
/Event

Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

19 październia-
5 listopada

Spotkanie z powstańcem
Pomoc powstańcom „Dom Wsparcia dla 

powstańców warszawskich”
Wyprawa na kopiec Powstania Warszawskiego 
Wycieczka szlakiem Powstania Warszawskiego 

Wizyta historyka 

Wydarzenie
/Event

Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

Wieczornica 
Patriotyczna / 

Patriotic Ceremony

5 listopada Koncert 
udział dzieci i rodziców



Wydarzenia i projekty 
Events & projects

Wydarzenie
/Event

Projekt / 
Project

Data / 
Date

Atrakcje / Attractions

Udział w projekcie 
V edycja kampanii

BohaterON – włącz historię!

Participation in the BohaterON project



Wydarzenie
/Event

Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

Mikołajki 
Saint Nicolas Day

4 grudnia Wizyta w teatrze/teatr w szkole
Warsztaty rękodzieła 

Wydarzenie
/Event

Projekt / Project

Data / Date Atrakcje / Attractions

Występ 
Świąteczny  

Christmas show

4 grudnia koncert 

Wydarzenia i projekty  w II semestrze: Warsztaty literackie, Warsztaty matematyczne, 
„Cztery  Żywioły”, „Reflection”, Zielona Szkoła, Dzień Dziecka, olimpiada sportowa 

Wydarzenia i projekty 
Events & projects



KONKURSY

PROGRAM POLSKI

• Świetlik 

PROGRAM KANADYJSKI

• Speeling Bee

• Speaking Contest



KONKURSY

TERMINY KONKURSÓW I EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Klasy 1-3

DATES OF CONTESTS AND EXAMS IN THE SCHOOL YEAR 2017/2018
Grades 1-3

NAZWA/  
NAME OF THE CONTEST

KLASY/
GRADES

TERMIN KONKURSU/
DATES OF THE CONTESTS

INFORMACJA O KONKURSIE/
INFORMATION ON THE CONTEST

I SEMESTR/ FALL SEMESTER: 2020/2021

Świetlik
Ogólnopolski Konkurs 

Przyrodniczy

/National natural science 
contest

2-3 09.09.2020 http://www.swietlik.edu.pl/glowna

Leon
Z języka angielskiego/

English Contest

Sprawdzian zintegrowany/
National integrated test 

2-3 21-23.10.2020 http://www.leon-konkursy.pl/

Olimusek
Sprawdzian zintegrowany/

National integrated test
1-3 07.01.2020 http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-zimowa

Olimpusek
Z języka angielskiego/

Nationwide English Contest
2-3 08.01.2020 http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-sesja-zimowa



II SEMESTR/ SPRING SEMESTER: 2020/2021

Leon
Z języka angielskiego/

English Contest
Sprawdzian zintegrowany/

National integrated test 

1 17-19.03.2021 http://www.leon-konkursy.pl/

Olimpusek
sprawdzian zintegrowany/

National integrated test 

1-3 24-25.03.2021
http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-

sesja-wiosenna

Zuch  
Z języka angielskiego/

National English Contest

1-3 05 - 07.05-2021 r. https://www.ces.edu.pl/zuch

Świetlik
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy

/National natural science contest
1-3

Marzec - Kwiecień                               
/ March - April 2021

http://www.swietlik.edu.pl/glowna



II SEMESTR/ SPRING SEMESTER: 2020/2021

Konkurs Spelling Bee/  
Spelling Bee Contest

1-3
02.03 2021 school stage

09.03.2021  finals

szczegóły konkursu drogą mailową
details will be sent in e-mail 

OPERON
Ogólnopolski Sprawdzian 

Kompetencji Trzecioklasisty/ 

National third grade test

3 Kwiecień /April 2021
http://egzaminy.operon.pl/index/    

trzecioklasista

Konkurs Speaking Contest/
Speaking Contest

1-3
21.04.2021 school stage

12.05.2021 finals
szczegóły konkursu drogą mailową

details will be sent in e-mail 

EGZAMINY CAMBRIDGE 
1-3

YLE: Starters, Movers, Flyers
czerwiec 2021 / June 2021

http://www.cambridgeenglish.org/pl/
exams/

http://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista
http://www.cambridgeenglish.org/pl/


OCENIANIE UCZNIÓW
DZIENNIK ELEKTRONICZNY „Librus”
• Nauczyciele, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, mogą 

wpisywać do dziennika oceny cząstkowe w skali od 6 do1
• Nauczyciele przedmiotowi i wspomagający wpisują raz w miesiącu opinię o 

zachowaniu ucznia

OCENY OPISOWE
• Na koniec 1. semestru w klasach 0-3:
- ocena opisowa od wychowawcy i nauczycieli przedmiotowych
- raport od nauczyciela kanadyjskiego

• Na koniec 2. semestru:
- do 30.04. w kl. 0 opinia wychowawcy dotycząca osiągnięcia gotowości szkolnej
- ocena opisowa od wychowawcy i nauczycieli przedmiotowych w kl. 0
- świadectwo w kl. 1-3
- raport od nauczyciela kanadyjskiego



Ocenianie uczniów c.d.
• Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za trzy zgromadzone plusy z danego przedmiotu uczeń 

otrzymuje ocenę 5. Przez aktywność na lekcji należy rozumieć częste zgłaszanie się na lekcji i 
udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie zajęć, aktywną 
pracę w grupach

• Brak zadania domowego – wpis BZ w Librusie (Brak zadania). Każda nieodrobiona praca domowa 
musi być jak najszybciej uzupełniona, na następną lekcję/ w uzgodnionym terminie. Wpis BZ w 
Librusie jest oceną systematyczności ucznia

• Za brak przygotowania na zajęcia (brak zeszytu, podręcznika, przyborów) uczeń otrzymuje minus
• Uczeń ma prawo do zgłosić w ciągu semestru 3 nieprzygotowania do danej lekcji bez konieczności 

wyjaśniania przyczyn. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie obejmuje prac długoterminowych
• Po przekroczeniu przez ucznia limitu nieprzygotowań nauczyciel może wystawić ocenę 

niedostateczną, nie dotyczy to jednak przypadków losowych udokumentowanych 
usprawiedliwieniem rodzica w Librusie

• Ocenę bieżącą można wystawić dodatkowo za udział w konkursie, olimpiadzie, prace dodatkowe
• Sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (mniejsze partie 

materiału) lub dwutygodniowym (większy zakres materiału)
• Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki – czyli co najwyżej 15-to minutowego 

sprawdzianu
• Poprawa sprawdzianu odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie dłuższym niż 

dwa tygodnie od podania informacji o ocenie
• Uczeń nieuczestniczący w sprawdzianie musi go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

(zajęcia uzupełniające)
• Ocena z poprawy jest dopisywana do dziennika obok oceny poprawianej
• Sprawdziany nie są oddawane do domu ucznia. Prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, 

a rodzice w kontaktach indywidualnych i na zebraniach klasowych.



SYSTEM MOTYWACYJNY w klasach 0-3

Clip Chart 
Rewards



FORMY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

• 3 zebrania klasowe i 2 spotkania indywidualne z rodzicami (także w 
formie on-line)

• Newsletter od wychowawcy i nauczyciela programu kanadyjskiego 
podsumowujący każdy miesiąc (na stronie www szkoły)

• Fotoreportaż „z życia klasy” w danym miesiącu (na stronie www
szkoły)

• Do dziennika elektronicznego Librus nauczyciele wpisują:

- zadane prace domowe

- oceny z przedmiotów

- opinie o zachowaniu uczniów

• Kontakt telefoniczny i mailowy

• Indywidualne spotkania w zależności od potrzeb



ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

• Lekcje zdalnego nauczania prowadzimy przez Google Meet

• Wykorzystujemy także Google Classroom, gdzie nauczyciel opisuje: temat 
lekcji i zadania dla ucznia

• Lekcje obowiązkowe w godz. 8.45-15.25

• Lekcje i przerwy zgodnie z planem podczas nauczania stacjonarnego

• Lekcje dla klasy 0 trwają 30min.

• Lekcje dla klas 1-3 trwają 45min.

• Każda klasa ma codziennie 5-6 lekcji obowiązkowych

• Poprowadzimy także zajęcia dodatkowe dla uczniów chętnych w godz. 
15.30-17.00 (trwają 30min.)



PLAN LEKCJI PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA kl. 3

PONIEDZIAŁEK

1. Wych. fizyczne

2. Ed. kanadyjska

3. Ed. kanadyjska

4. Ed. wczesnoszkolna

5. Ed. wczesnoszkolna

WTOREK

1. Ed. wczesnoszkolna

2. Ed. wczesnoszkolna

3. Ed. kanadyjska

4. Ed. kanadyjska

5. J. francuski

ŚRODA

1. Wych. fizyczne

2. Ed. kanadyjska

3. Ed. kanadyjska

4. Ed. wczesnoszkolna

5. Ed. wczesnoszkolna

CZWARTEK

1. Ed. muzyczna

2. J. francuski

3. Ed. wczesnoszkolna

4. Ed. wczesnoszkolna

5. Ed. kanadyjska

6. Ed. kanadyjska

PIĄTEK

1. Wych. fizyczne

2. Ed. kanadyjska

3. Ed. kanadyjska

4. Religia

5. Ed. wczesnoszkolna

6. Ed. wczesnoszkolna



ZAJĘCIA DODATKOWE 
DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW

Rysowanie

Magdalena Dąbkowska

Podróże palcem po mapie

Aldona Krajewska

Klub sportowy

Liliana Kępa

Bajkoczytanie

Zofia Piersa-Poddębniak

E-mocje 

Zofia Piersa-Poddębniak

KLASA O KLASA 
1 Zajęcia teatralne 

Magdalena Michalak

Czytanie lektury

Aleksandra Tomaszewska-
Roussiere

Klub sportowy

Liliana Kępa

Bajkoczytanie

Zofia Piersa-Poddębniak

E-mocje

Zofia Piersa-Poddębniak

KLASA 2 KLASA 
3



POMOCE DYDAKTYCZNE
DLA UCZNIA 

PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

MATERIAŁY PLASTYCZNO-TECHNICZNE

✓Blok rysunkowy biały A4
✓Blok rysunkowy kolorowy A4
✓Blok techniczny biały A4

✓Blok techniczny kolorowy A4
✓Kredki pastele 

✓Glina samoutwardzalna
✓Patyczki drewniane
✓Klej introligatorski

✓Wydrapywanka z rysikiem



POMOCE DYDAKTYCZNE 
DLA UCZNIA 

WYPOŻYCZANE ZE SZKOŁY 
NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

SPRZĘT SPORTOWY
✓ Piłka piankowa

✓ Piłeczka tenisowa

✓ Chusta do ćwiczeń

✓ Kostka motywacyjna

INSTRUMENT MUZYCZNY

✓ Dzwonki diatoniczne



ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
DYŻUR PORANNY

• 7.50-8.20 
- uczniowie kl. 0-3 zbierają się w sali gimnastycznej
- dyżur pełni jeden nauczyciel
• o 8.20 
- dołącza drugi nauczyciel
• o 8.30 
- przychodzi dwóch nauczycieli i zabierają uczniów kl. 0 i kl. 1 do swoich sal
• do 8.45 
- uczniowie kl. 2 i 3 są w sali gimnastycznej

• Uczniowie są w przyłbicach lub maseczkach.
• Przyłbice zapewnia szkoła.
• Maseczki uczniowie przynoszą z domu i przechowują w szafce w szatni. 
• W sytuacji zgubienia lub zniszczenia otrzymają jednorazową maseczkę ze szkoły. 



POSIŁKI

• Przerwa po 2. lekcji: drugie śniadanie 

• Przerwa po 3.lekcji: boisko kl. 3

• Przerwa po 4.lekcji: obiad kl. 0 i 2

• Przerwa po 4.lekcji: boisko kl. 1 

• Przerwa po 5.lekcji: obiad kl. 1 i 3

• Przerwa po 5.lekcji: boisko kl. 0 i 2

• Przerwa po 6.lekcji: podwieczorek



DYŻUR POPOŁUDNIOWY

• od 15.25 do 15.45 w każdej klasie dyżuruje jeden nauczyciel

• od 15.45 do 17.00 łączymy po dwie klasy: 0 i 1 oraz 2 i 3

• od 17.00 do 17.30 łączymy wszystkie klasy; dyżuruje jeden
nauczyciel

• Wykorzystujemy krótkofalówki do przywoływania uczniów, po
których przyszli rodzice

• Podczas pobytu w ogrodzie uczniowie są w maseczkach
(prosimy, aby każdy miał swoją maseczkę w szafce szatni)



PORANNE ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia

z wychowawcą

Zajęcia

z nauczycielem edukacji 
kanadyjskiej

Zajęcia 

ze specjalistami 

• Zajęcia uzupełniające

• Zajęcia rozwijające

• Konsultacje 

• Reedukacja

• Zajęcia rewalidacyjne



POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA SZKOLNE

• Kluby sportowe kl.0, kl.1, kl.2, kl.3: Liliana Kępa

• Malarstwo kl. 0-1, kl. 2-3: Anna Maślińska, Magdalena Dąbkowska

• Chór szkolny kl. 0-3: Marta Jędrzejczyk

• Kodowanie z Photonem kl. 0-1, 2-3 : Anna Perkowska

• Lego Club kl. 0-1: Susan Conner

• Newspaper Club kl. 2-3: Susan Conner

• Uniwersytet Odkrywców kl. 2 i kl. 3: A. Kerdelewicz

• Klub teatralny kl. 0-1: B. Cusin

ZAJĘCIA POZASZKOLNE

• Ceramika kl. 0-3: Anna Rupińska

• Karate kl. 0-3: Kacper Lewandowski



Edukacja i wsparcie 
psychologiczne 

Zofia Piersa-Poddębniak
psycholożka, psychoterapeutka



Zakres pracy psychologa 
Praca z dzieci Praca z  rodzicami Praca z zespołem

- Obserwacje dzieci
- Warsztaty 

psychologiczne
- Spotkania indywidualne 
- Spotkania grupowe 
- Tworzenie oraz 

realizacja całorocznych 
programów 
profilaktyczno-
wychowawczych

- Wdrażanie zaleceń z 
opinii specjalistycznych

- Spotkania indywidualne 
o charakterze 
konsultacji

- Promowanie 
psychoedukacji: 
prowadzenie zakładki 
internetowej „Strefa 
świadomego rodzica” 
oraz kącika 
psychologicznego

- Prowadzenie spotkań / 
Warsztatów 

- Wsparcie rodzica w 
procesie diagnozy 

- Udział w procesie 
rekrutacji nowych dzieci

- Coaching oraz szkolenia 
dla nauczycieli/ 
asystentów 

- Prowadzenie superwizji
zespołu 



Narzędzia pracy psychologa szkolnego

• „Burza mózgów”
• Dyskusja
• Zabawy ruchowe/gry zespołowe
• Aktywności plastyczne
• Zabawy integracyjne
• Klasowe „koło”
• Relaksacja z elementami wizualizacji
• „Bajkoterapia”
• „Psychorysunek”
• Metody projektowe



Główne obszary pracy psychologicznej

Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

- Budowanie 
poczucia 
bezpieczeństwa

- Integracja klasy
- Kształtowanie 

umiejętności 
nazywania 
emocji 
podstawowych

- Kształtowanie 
umiejętności 
nazywania i 
rozpoznawania 
emocji
podstawowych 
oraz wtórnych

- Kształtowanie 
umiejętności 
radzenia sobie z 
emocjami 
trudnymi 

- Kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 
rówieśniczych

- Promowanie 
współpracy 

- Budowanie 
trawałych więzi

- Promowanie
pozytywnych 
postaw wobec 
siebie

- Rozwijanie 
asertywności
oraz poznanie 
zasad dobrej 
komunikacji 



Przykładowe autorskie projekty 
psychologiczne całoroczne

• Karta do samodzielnego rozwiązywania problemów klasowych 
(klasy 2-3) 

• Sekretna skrzynka (klasa 3)

• Szuflada złości (klasy 0-3)

• EmpatiJA (klasy 0-3) 

• Bajkoczytanie (online)



Zofia Piersa-Poddębniak
psycholog, psychoterapeutka 

zofia.piersa-poddebniak@internationalschool.pl

Godziny pracy: 
poniedziałek 9.00-15.00

wtorek 9.00-15.00
czwartek 9.00-15.00



Sprawy różne
• Prośba o przynoszenie maseczek
• Podczas dyżurów popołudniowych uczniowie zgłaszają swoje wyjście 

z klasy osobiście osobie dyżurującej
• Podpisanie zgody na udział dziecka w Konkursie Świetlik
• Dzienniczki Ucznia
• Prace domowe

(codziennie, do samodzielnego wykonania, do 15 min)
Projekty (informacja z tygodniowym wyprzedzeniem)

• Okładki na książki 



Telefon do wychowawcy:

Anna Kerdelewicz
604 584 104

anna.kerdelewicz@internationalschool.pl



Dziękuję za uwagę!


