
SZKOLNY PROGRAM ADAPTACYJNY 

dla uczniów klas IV 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi 

 

Celem programu jest wdrożenie systemowych rozwiązań wspierających ucznia naszej 

szkoły w pokonaniu progu edukacyjnego pomiędzy trzecią a czwartą klasą. 

 

Założenia programu: 

1. Program jest opracowywany przez wychowawców klas IV. 

2. Jego realizatorami są wszyscy nauczyciele uczący zespół klasowy w klasie IV. 

3. Program jest elementem działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

4. Realizacja programu uzależniona jest od potrzeb zespołu klasowego i poszczególnych 

uczniów. 

 

Oczekiwane efekty wdrożenia programu: 

Uczniowie: 

1. znają oczekiwania i zasady  pracy w klasie czwartej; 

2. lepiej radzą sobie w pokonywaniu trudności nowego etapu edukacyjnego; 

3. potrafią komunikować i wspólnie z nauczycielami rozwiązywać powstałe problemy. 

Rodzice: 

1. rozumieją możliwe problemy uczniów, wspierają ich w pokonywaniu trudności, 

współpracują w tym zakresie z nauczycielami. 

Nauczyciele: 

1. znają cechy rozwojowe uczniów i ich trudności wynikające z przyzwyczajeń I etapu 

edukacyjnego, dostosowują pracę z uczniami i wymagania do potrzeb i możliwości 

uczniów; 

2. wspierają uczniów w pokonaniu trudności związanych z przekroczeniem progu 

edukacyjnego, współpracują ze sobą w tym zakresie. 

  

Elementy programu adaptacyjnego zostają wprowadzane w danym oddziale już pod 

koniec klasy III. 

1. W bezpiecznej dla ucznia atmosferze, wychowawca i inni nauczyciele uczący w 

oddziale zaznajamiają uczniów z  elementami i zasadami pracy, jakie będą 

obowiązywały w klasie IV. 

2. Odbywają się wizyty obserwacyjne nauczycieli II etapu edukacyjnego podczas zajęć 

w klasie III. Nauczyciele obserwują sposób pracy grupy, komunikację N- U, U-U, 

tempo pracy uczniów, organizację  pracy, nawyki dotyczące pracy w klasie. 

3. Nauczyciele II etapu edukacyjnego prowadzą lekcje w klasach III w celu prezentacji 

przedmiotu i nauczyciela, przełamania lęku przed nowymi nauczycielami, poznania 

zespołu. 

4. Po zakończeniu roku szkolnego wychowawca klasy III przekazuje  nowemu 

wychowawcy informacje o wynikach, trudnościach, potrzebach uczniów i całego 

zespołu. 

 



Przejście z pierwszego etapu edukacyjnego do kolejnego jest trudne nie tylko dla dziecka, ale 

również dla rodziców i nauczycieli uczących w klasie czwartej. Zmiany, jakie mają miejsce  

w tym czasie są jednak pożądane, ze względu na potrzeby wynikające z rozwoju 

psychofizycznego dziecka. Szanse na bezstresowe przekroczenie progu klasy czwartej zależą 

głównie od tego, aby nie spowodować zagubienia się dziecka w nowej rzeczywistości  

i uniknąć różnego rodzaju trudności szkolnych. Ważną sprawą jest tutaj współpraca 

nauczyciela z klasy trzeciej i nauczycieli uczących w klasie czwartej oraz zapoznanie 

rodziców ze zmianami, jakie czeka w niej dziecko. 

 

Realizacja programu przewidziana jest w czterech obszarach: 

I. Relacje nauczyciel wychowawca – uczniowie 

II. Relacje nauczyciele poszczególnych przedmiotów – uczniowie 

III. Relacje uczeń – uczeń 

IV. Współpraca z rodzicami 

 

I. Relacje nauczyciel wychowawca – uczniowie 

 

Podstawowe zadanie dla wychowawców klas czwartych to integracja oddziału, oparta na 

wzajemnym szacunku zaufaniu oraz tworzenie wspólnoty uczniowskiej na bazie koleżeństwa, 

przyjaźni i tolerancji. Prowadzone zajęcia w formie dyskusji zwiększają poczucie 

odpowiedzialności ucznia za to, co się dzieje w klasie, ożywiają kontakty oraz pozwalają 

rozwiązywać nurtujące klasę problemy. Nauczyciel wychowawca musi kłaść duży nacisk na 

kształtowanie w klasie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. 

 

Działania: 

 Zgromadzenie informacji o uczniach od wychowawcy klasy III; 

 Zapoznanie uczniów z przedmiotami nauczania w klasie czwartej oraz nauczycielami 

uczącymi; 

 Przedstawienie planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem sal lekcyjnych; 

 Wyjaśnienie informacji zawartych w Statucie Szkoły; 

 Przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły, zapoznanie z obowiązującymi 

regulaminami i zasadami zachowania; 

 Wybór samorządu klasowego i określenie jego zadań, przydział dodatkowych funkcji 

w klasie; 

 Wypracowanie wspólnych norm i zasad  -  zawarcie kontraktu nauczyciel – zespół 

oddziałowy; 

 Wyjaśnienie praw i obowiązków ucznia; 

 Organizacja integracyjnych zajęć pozalekcyjnych i klasowych imprez 

okolicznościowych; 

 Wdrażanie ucznia do racjonalnego planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku; 

 Zaproponowanie sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnościami; 

 Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem; 

 Współpraca z pedagogiem i psychologiem w celu właściwego poznania klasy. 



 

II. Relacje nauczyciele przedmiotów – uczniowie 

 

W klasach I-III prawie wszystkiego uczył jeden nauczyciel, teraz ten jednostkowy autorytet 

skumulowany w jednej osobie rozprasza się przestaje działać sprawczo na wyniki kształcenia 

i wychowania. Każdy z uczących po przedstawieniu swoich wymagań, metod pracy  

i sposobów oceniania, powinien budować pozytywne relacje nauczyciel – uczeń i uczeń – 

uczeń oraz zbudować właściwą hierarchię wartości. Wprowadzenie do nauczania metod 

aktywizujących uczniów, zainteresowanie ich różnymi dziedzinami wiedzy oraz wspólne 

odkrywanie tajemnic świata i nauki pozwoli każdemu znaleźć swoje miejsce w otaczającej 

rzeczywistości. 

 

Działania: 

 Przestrzeganie okresu „ochronnego” dla uczniów klas IV (wrzesień miesiącem bez 

ocen niedostatecznych); 

 W okresie wrzesień- listopad o jeden sprawdzian mniej w tygodniu od dopuszczalnej 

ich liczby; 

 Przerwy śródlekcyjne przeprowadzane na każdej lekcji; 

 Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny oraz  

z przedmiotowym systemem oceniania; 

 Zapisywanie na tablicy tematu i notatki z lekcji; 

 Sprawdzanie zapisu pracy domowej w zeszycie 

 Zapoznanie uczniów z metodami " jak należy się uczyć". 

 Budowanie relacji wzajemnej życzliwości, poszanowania i zaufania; 

 Indywidualizacja procesu nauczania; 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów; 

 Przestrzeganie zasad higieny pracy na zajęciach lekcyjnych; 

 Stała współpraca z wychowawcą oddziału; 

 

III. Relacje uczeń – uczeń 

 

W klasie IV ze wzmożoną siłą pojawiają się autorytety ze środowisk rówieśniczych. 

Wyraźniejsze też stają się role społeczne, które istnieją w każdej grupie. Nasila się zjawisko 

„agresji” będące częścią reakcji na frustracje szkolne. Zachowując się agresywnie, uczniowie 

popadają w konflikty, są nieakceptowani, wyładowują swoją złość lub pragną zwrócić na 

siebie uwagę. Dlatego też ważne jest budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych  

i eliminowanie zachowań destrukcyjnych. 

 

Działania: 

 Kształcenie pozytywnych, aprobujących relacji rówieśniczych oraz zapobieganie 

niewłaściwym postawom  rywalizacyjnym; 

 Uczenie sposobów rozwiązywania konfliktów; 

 Organizacja pomocy koleżeńskiej; 



 Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem; 

 Współpraca w wykonywaniu zadań; 

 Współorganizowanie imprez oddziałowych i szkolnych; 

 Włączenie uczniów do prac samorządu klasowego ; 

 Udział w akcjach charytatywnych; 

 Kształtowanie i wzmacnianie postaw tolerancji wobec drugiego człowieka; 

 Uczenie zachowań asertywnych 

 

IV. Współpraca z rodzicami 

 

Rodzice oczekują od szkoły zapewnienia indywidualnego rozwoju ich dziecka, atmosfery 

bezpieczeństwa i pobudzenia jego zdolności. Powinni wywierać ogromny wpływ na 

przyswajanie przez dzieci wartości, przekonań i zachowań. Od ich postawy zależy, jakie 

zachowania będą wybierały dzieci w sytuacjach trudnych i stresujących. Często rodzice 

przywiązują zbyt dużą wagę do ocen, pogłębiając nieświadomie lęki dziecka przed porażką  

w szkole, nie uwzględniając jego predyspozycji intelektualnych. Wygórowane ambicje 

rodziców jeszcze bardziej pogarszają i tak, trudny dla ucznia okres. Nauczyciele wspierają 

rodziców w procesie wychowania i przy wzajemnej współpracy można oczekiwać 

prawidłowego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. 

 

 

Działania: 

 Założeniami programu adaptacyjnego dla uczniów kl. IV, 

 Przedstawienie Statutu szkoły, Systemu Oceniania i szkolnych procedur, 

 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny z przedmiotów 

nauczania, 

 Pogadanki tematyczne dla rodziców (psycholog, pedagog, specjaliści); 

 Włączenie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły ( m.in. organizację imprez 

oddziałowych i szkolnych). 

 

Rady dla rodziców uczniów klas czwartych 

Jak mogę pomóc swojemu dziecku? 

 Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal. 

 We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących je nauczycieli 

 Powiadom wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka ( np. ze względu 

na stan zdrowia). 

 Od początku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało, co ma zadane- pisemnie  

i ustnie; odpytuj wyrywkowo. 

 Nie utożsamiaj dziecka z oceną. Zwracaj raczej uwagę na umiejętności zdobywania 

wiedzy i wykorzystywania jej; radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 

 Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane. 

 Chwal dziecko za postępy- nie za oceny. 

 Pozwalaj na wspólne z kolegami odrabianie lekcji, ale kontroluj je. 



 Pozwól na odrabianie lekcji od tych przedmiotów, które lubi. 

 Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój. 

 Pomóż mu w organizacji czasu wolnego- nuda to największy wróg. 

 Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją, dopiero później zaproponuj zajęcia 

dodatkowe. 

 Zostaw dziecku czas wolny na swobodny wypoczynek i nieprzewidziane planem 

zajęcia. 

 Współpracuj z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje dziecko. 

 Korzystaj z oferowanej Ci przez nauczycieli, pedagoga pomocy. 

 Interesuj się postępami dziecka w nauce i zachowaniu. 

 

Monitorowanie i ewaluacja programu: 

 Ankieta (rozmowa kierowana) diagnozująca odczuwane przez uczniów klas czwartych 

i ich rodziców trudności, jakie mieli w początkowych tygodniach pracy w klasie 

czwartej oraz ich oczekiwania wobec nauczycieli, dyrektora dotyczące zmian, jakie 

należy wprowadzić w szkole. 

 Monitorowanie radzenia sobie uczniów w nowych sytuacjach edukacyjnych  

i organizacyjnych – dostosowanie tempa wdrażania zmian do możliwości i potrzeb 

uczniów. 

 Rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami na temat ich wyobrażeń, oczekiwań, lęków 

związanych z przejściem dzieci do klasy czwartej. 

 Rozmowy pomiędzy nauczycielami I i II etapu edukacyjnego na temat typowych 

problemów uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV, modyfikowanie programu 

do potrzeb. 

 Obserwacja, jak uczniowie radzą sobie w spełnianiu wymagań klasy IV (lub ankieta 

dla nauczycieli). 

 Reagowanie na problemy komunikowane przez uczniów i rodziców (analiza 

zgłaszanych wniosków uczniów i rodziców). 

 Analiza wyników kształcenia w I półroczu klasy czwartej 

 

 


