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Uaktualniony i ujednolicony tekst programu został uchwalony  

przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w uzgodnieniu  

z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w 

Gnojnicy Dolnej 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej 

39-105 Gnojnica 268 

tel. 17 22-11-002 

 

 

 

Podstawa : 

Art. 26 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

ogłoszono dnia  

11 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.,  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 

 

 

 

 

 

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela 

z uczniem prowadzący ku horyzontowi 

dobra, prawdy i piękna.” 

T. Gadacz 

 

 Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, 

rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron i 

budowaniem na nich własnej tożsamości  

i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, 

trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa. 

 

 Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły został opracowany przez zespół 

nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on 

oparty na wizji i misji szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 
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 Na terenie szkoły w ramach pracy wychowawczej mogą zostać wprowadzone w 

zależności  

od aktualnych potrzeb tematyczne lub okresowe programy wychowawcze.  

 Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe plany pracy wychowawczej, w 

których zawarte treści są ściśle powiązane z Programem Wychowawczo – Profilaktyczny 

Szkoły. Praca wychowawcza w szkole obejmuje również udział uczniów w obchodach 

rocznic wydarzeń patriotyczno- religijnych oraz w uroczystościach szkolnych.  

 Spośród zasad współpracy z rodzicami istotną rolę odgrywa właściwy obieg 

informacji, od którego zależy interwencja odpowiedniego organu szkoły w złożonych 

problemach uczniów.  

 

 Program ten ulega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu. 

 

 

1. Szkolny system monitorowania i modyfikowania realizacji Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

 

 Na początku roku szkolnego powołany zostaje przez dyrekcję szkoły przewodniczący 

oraz zespół  

do redagowania i analizowania materiałów edukacyjnych (ankiet, rozmów sondażowych, 

dyskusji, wywiadów itp.) oraz do informowania społeczności szkolnej o realizacji Programu 

Wychowawczego szkoły  

i proponowania zmian w tym programie na kolejny okres nauki. Zespół ten stanowią wszyscy 

nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy w danym roku. 

 Przewodniczący zespołu przedstawia sprawozdanie: nauczycielom - na styczniowym i 

czerwcowym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej, rodzicom uczniów – na 

wrześniowym zebraniu w nowym roku szkolnym. Sprawozdanie ma formę informacji i nie 

podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny 

rok szkolny i te podlegają aprobacie adresata sprawozdania. 

 

2. Naczelny cel wychowania, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy 

 

 Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym 

systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.  

 

 Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym 

względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie 

rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i 

rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie. 

 

 Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni 

omijać, to: 

* pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości; 

* pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca: 

- w rodzinie, 

- w grupie koleżeńskiej, 

- społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej, 

* kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości. 
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Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 

* Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków, 

* Wychowanie zgodne z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, 

dyscypliny i szacunku. 

* Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za 

środowisko. 

* Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

* Usamorządowienie uczniów i stworzenie im dogodnych warunków do pracy w samorządzie 

uczniowskim. 

 

Zadania nauczycieli bezpośrednio wychowujących: 

- Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie. 

- Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej. 

- Zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o 

spójny system wartości uniwersalnych. 

- Świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Zespołu Szkół 

w Gnojnicy Dolnej. 

 

Metody pracy: 

- gry i zabawy, 

- dyskusje na forum grupy, 

- scenki rodzajowe, 

- twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, 

- pogadanki, 

- gry dramatyczne, 

- treningi umiejętności, 

- projektowanie dokumentów, 

- symulacje, 

- wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, 

- biwaki.  

- uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe happeningi.  

- korzystanie z mediów.  

- prace projektowe.  

 

Formy pracy: 

- praca zbiorowa, 

- praca w grupach, 

- praca indywidualna. 

 

 

3. Plan działań wychowawczych 

 

Cele ogólne: 

 

- Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 

 

- Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania. 

 

- Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych 

celów. 
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- Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 

 

- Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych. 

 

 

PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W 

POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 

 

Klasa Cel wychowania Efekty działań wychowawczych 

I Uczeń potrafi 

funkcjonować w nowej 

grupie i efektywnie 

w niej działać  

Uczeń: 

- ma poczucie przynależności do klasy, 

- współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się 

odpowiedzialny za efekty swojej pracy, 

- dostosowuje się do norm i przestrzega je. 

II Uczeń posiada nawyki 

dobrego zachowania 

i efektywnej 

współpracy, 

komunikowania się 

z rówieśnikami oraz 

dorosłymi.  

Uczeń: 

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe, 

- postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania, 

- szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych, 

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich 

zachować. 

 

III Uczeń wykazuje wiarę 

we własne możliwości 

i potrafi zachować się 

w trudnych sytuacjach. 

Uczeń: 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo  

w sytuacjach konfliktowych, 

- dostrzega swoje mocne i słabe strony, 

- potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej  

i szkolnej, 

- wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami 

i problemami. 

IV Uczeń rozumie siebie 

i dostrzega 

prawidłowości rządzące 

światem zewnętrznym. 

Uczeń: 

- ma poczucie swoich korzeni - rodzina, środowisko,   

  szkoła, 

- ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien 

podejmować decyzje, 

- jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

- akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, 

- doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać, 

- potrafi nazwać własne zachowania, 

- chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich  

  zainteresowań. 

V Uczeń zna normy i 

zasady życia 

społecznego i według 

nich postępuje 

Uczeń: 

- jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega i 

akceptuje niepowtarzalność innych, 

- potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje 

   międzyludzkie, 

- posiada konkretną wiedzę o tym jak radzić sobie  

z trudnościami w kontaktach międzyludzkich, 
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- podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania  

  problemów i konfliktów, 

- posiada umiejętność dobrego komunikowania się: 

  potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając 

  godności drugiej osoby, 

- przyjmuje postawy asertywne. 

VI Uczeń ma poczucie 

własnej wartości, dąży 

do określenia swojej 

tożsamości. 

Uczeń: 

- rozumie znaczenie „hierarchii wartości”, 

- dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament 

  wszystkich innych wartości, 

- stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych  

  ludzi, 

- potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas 

  otaczających, 

- próbuje odkrywać sens i cel własnego życia, 

- wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji, 

- ma poczucie własnej godności i szanuje godność 

  drugiego człowieka, 

- potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni 

  przyjaźń i miłość, 

- jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się,  

  aby jego słowa nie rozmijały się z czynami, 

- stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas, 

- wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów  

  oraz sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach 

  europejskich. 

VII Uczeń zna zasady 

kulturalnego 

zachowania  

Uczeń: 

 zna ogólnie przyjęte i aprobowane sposoby zachowania się w 

różnych miejscach i sytuacjach; 

  postrzega kultury osobistej jako wartości, którą należy 

rozwijać i chronić; 

 zna prawa i obowiązki wynikające z życia w społeczności; 

 jest tolerancyjny wobec ludzi i zjawisk; 

 potrafi  zawierać kompromisy i rozwiązywać sytuacje trudne. 

VIII  Uczeń posiada nawyki 

zdrowego stylu życia 

Uczeń: 

 umie radzić sobie z emocjonalnymi problemami okresu 

dojrzewania; 

  racjonalnie gospodaruje czasem wolnym; 

 zna choroby i zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku, sposoby 

zapobiegania im; 

 posiada wiedzę na temat negatywnego wpływu papierosów, 

alkoholu i narkotyków, zna różne sposoby pomocy osobom 

uzależnionym; 

 jest wrażliwy na problemy ekologiczne, sposoby 

przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym . 

   

4. ZADANIA WYCHOWAWACZE  

 

Klasy I – III 
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Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 

Organizowanie zajęć 

integrujących zespół klasowy 

-Gry i zabawy integracyjne. 

- Imprezy klasowe, wycieczki. 

- Uroczystości klasowe i 

szkolne (np. ślubowanie klas 

pierwszych, andrzejki, choinka 

noworoczna itp.). 

- Zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze prowadzone 

metodami aktywizującymi 

Wychowawca 

Dyrekcja 

 

Opracowani obowiązujących  

w klasie, w szkole i poza 

szkołą norm i reguł 

zachowania. 

- Kontrakt klasowy „Reguły 

życia w klasie”. 

- Czynny udział w imprezach 

kulturalnych organizowanych 

w szkole 

   i poza szkołą. 

- Wewnątrzszkolne zasady 

oceniania zachowania uczniów. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

 

Uczenie nawyków dobrego 

zachowania i 

porozumiewania się  

z ludźmi. 

- Pogadanki, dyskusje z 

dziećmi. 

- Zabawy integracyjne. 

- Inscenizacje przygotowane 

przez uczniów obrazujące 

właściwe zachowanie w 

różnych sytuacjach. 

- Przykłady pozytywnych 

wzorców literackich. 

- Gazetki tematyczne. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

 

Tworzenie i kultywowanie 

tradycji szkoły, miasta, 

regionu i państwa. 

- Udział w ważnych 

uroczystościach, apelach. 

- Spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

- Zapoznanie z legendami 

związanymi z naszą 

miejscowością, regionem i 

państwem. 

- Uczestnictwo w akcjach 

ekologicznych na terenie naszej 

gminy.  

Wychowawca 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

Organizowanie sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary  

we własne możliwości. 

- Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

- Udział w konkursach 

klasowych, szkolnych i 

pozaszkolnych. 

- Angażowanie do pracy w 

samorządzie klasowym oraz 

 Samorządzie Szkolnym. 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Opiekun SU 

 

Organizowanie zajęć 

wskazujących drogi 

- Pogadanki z wychowawcą. 

- Zajęcia z pedagogiem 

Wychowawca 

Dyrekcja 
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rozwiązywania 

problemów. 

szkolnym. 

- Spotkania z policjantem. 

- Spotkania z psychologiem. 

 

 

Klasy IV - VIII 

 

Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 

 

Rozpoznawanie 

i wyrażanie własnych 

uczuć i emocji. 

- Godziny wychowawcze, 

zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne. 

- Spotkania z pielęgniarką. 

- Pogadanki. 

- Projekcje filmów. 

- Analiza utworów literackich i 

spektakli teatralnych 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

Przygotowanie  

do pełnienia ról w rodzinie 

i społeczeństwie. 

-Uroczystości klasowe  

i szkolne z udziałem rodziców. 

- Festyn szkolny. 

- Godziny wychowawcze. 

- Lekcje przedmiotowe, ścieżki 

międzyprzedmiotowe. 

- Wychowanie do życia  

w rodzinie - zajęcia za zgodą 

rodziców.  

Wychowawca 

Nauczyciele 

 

Organizowanie sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary  

we własne możliwości. 

- Tworzenie klasowych  

„Zeszytów pochwał”. 

- Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

- udział w konkursach 

klasowych, szkolnych  

i pozaszkolnych. 

- Angażowanie do pracy  

w samorządzie klasowym  

i szkolnym.  

Wychowawca 

Nauczyciele 

Opiekun SU 

 

Opracowanie 

obowiązujących 

w klasie, w szkole  

i poza szkołą norm i reguł 

zachowania. 

- Ustalenie 

wewnątrzklasowych zasad 

oceniania zachowania - 

samoocena. 

- Zapoznanie z prawami  

i obowiązkami uczniów, 

regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego, Statutem 

Szkoły. 

- Opracowanie „Katalogu praw 

i obowiązków ucznia Zespołu 

Szkół w Gnojnicy Dolnej” 

mającego na celu wykreowanie 

wzorca osobowego ucznia. 

 

Wychowawca 

Nauczyciele 

 

Zagospodarowanie - Koła zainteresowań (chór, Wychowawca 
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czasu wolnego. koło teatralne, koło 

informatyczne, SKS, koło 

plastyczne). 

- Współpraca z Wiejskim 

Centrum Kultury 

- Organizowanie zajęć w czasie 

ferii zimowych.  

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

Przekazanie wiedzy  

na temat troski o własne 

zdrowie. 

- Pogadanki, prelekcje  

na lekcjach wychowawczych, 

w tym zajęcia poświęcone 

problematyce bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

- Spotkania z pielęgniarką, 

lekarzem. 

- Omawianie stosownej 

literatury. 

- Spotkania z psychologiem, 

pedagogiem. 

- Współpraca z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Wychowawca 

Pedagog 

Dyrekcja 

 

Przygotowanie  

do pełnienia ról 

społecznych  

oraz odpowiedzialności  

za środowisko. Aktywna 

praca w Samorządzie 

Uczniowskim. 

 

- Reprezentowanie szkoły 

podczas uroczystości  

patriotyczno- religijnych  

na terenie wsi i gminy. 

- Udział w akcjach „Sprzątanie 

Świata”. 

- Udział konkursach. 

Opiekun SU 

Wychowawca 

Nauczyciele 

Dyrekcja 

 

Pomoc dla uczniów 

w uzyskaniu orientacji 

etycznej i hierarchizacji 

systemu wartości. 

- Prelekcje i pogadanki na 

temat tolerancji. 

- Inscenizacja, drama. 

- Rekolekcje. 

- Lekcje języka polskiego, 

religii ukazujące - wzorce 

osobowe w literaturze i w 

świecie współczesnym. 

- Akcje charytatywne. 

- Odwiedzanie chorych 

koleżanek i kolegów. 

- Wolontariat (pomoc osobom 

starszym, chorym, pomoc 

uczniom mającym kłopoty w 

nauce). 

- Wyjścia na wartościowe 

filmy, sztuki teatralne, 

wystawy. 

Wychowawca 

Nauczyciele religii, j. 

polskiego 

i innych 

przedmiotów 

Dyrekcja 

 

Integrowanie rodziców 

i angażowanie ich  

do pracy na rzecz klasy, 

szkoły.  

- Udział rodziców  

w uroczystościach klasowych, 

szkolnych, wycieczkach, 

biwakach. 

Wychowawcy 
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- Lekcje otwarte z udziałem 

rodziców. 

- Spotkania z wychowawcą  

w innej formie pozbawionej 

bariery Nauczyciel- Rodzic.  

Znajomość zadań szkoły Zapoznanie uczniów, 

rodziców, nauczycieli:  

− ze Statutem Szkoły  

− Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym,   

− szkolnymi zasadami 

oceniania. 

Dyrektor szkoły,  

wychowawcy,  

nauczyciele 

Kształtowanie więzi         

z krajem, postaw              

patriotycznych  

i obywatelskich  

oraz poszanowania  

dla dziedzictwa narodowego  

− organizowanie uroczystości 

szkolnych z okazji rocznic  

i świąt państwowych;  

− rozwijanie miłości  

do ojczyzny poprzez 

znajomość historii,  

− poznawanie sylwetek 

wielkich Polaków,  

− wycieczki krajoznawcze,  

− opieka uczniów  

nad pomnikiem w Gnojnicy 

Wychowawcy,  

nauczyciele,                  

rodzice. 

 

Kształtowanie poczucia  

przynależności do „Małej 

Ojczyzny”  

− kształtowanie postawy 

patriotyzmu wobec swojej 

„Małej Ojczyzny”;  

− uczenie szacunku do historii  

i tradycji regionu;  

− organizowanie wycieczek  

po najbliższej okolicy;  

− organizowanie konkursów  

o regionie;  

− udział w kulturalnym życiu 

gminy;  

− realizacja ścieżki 

edukacyjnej: edukacja 

regionalna – dziedzictwo  

kulturowe w regionie  

Wychowawcy,  

nauczyciele 

 

Wpajanie szacunku dla  

innych kultur i tradycji  

oraz zapobieganie  

wszelkiej dyskryminacji. 

− wybrane elementy lekcji: 

geografii, religii, j. 

angielskiego, j. niemieckiego,  

− pogadanki na godz. 

wychowawczych,  

− indywidualne rozmowy  

z uczniami  

Nauczyciele            

poszczególnych  

przedmiotów,   

wychowawcy, 

 

 

Kształtowanie tożsamości 

europejskiej 

− pogłębianie wiedzy  

o geografii, kulturze i historii 

państw europejskich,   

− ścieżki edukacyjne, 

Nauczyciele, wychowawcy 
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− gazetki ścienne o tematyce 

europejskiej 

Przygotowanie do życia  

w społeczeństwie 

− rozwijanie samorządności 

poprzez wybory do samorządu 

szkolnego i klasowego,   

− wybory opiekuna samorządu,  

− organizowanie imprez  i 

uroczystości szkolnych 

umożliwiających twórczą 

aktywność na terenie klasy i 

szkoły.   

Dyrektor, wychowawcy,  

nauczyciele, opiekun 

samorządu uczniowskiego 

 

Upowszechnianie wartości 

związanych                 

z rodziną 

– uświadamianie wagi rodziny 

w życiu człowieka;  

– zapoznanie z rolą małżonków 

i rodziców;  

– analizę podłoża i rodzaju 

konfliktów rodzinnych  

oraz podejmowanie prób  

ich rozwiązywania;  

– kształtowanie pozytywnego 

stosunku do własnej 

płciowości;  

– poszanowanie życia, miłości, 

przyjaźni i małżeństwa;  

– kształtowanie dojrzałości 

psychofizycznej, uczenie 

podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji;  

Nauczyciel wychowania  

do życia w rodzinie, 

nauczyciel biologii, religii  

i wychowawcy 

 

Budowanie pozytywnego 

obrazu szkoły  

poprzez kultywowanie           

i tworzenie jej tradycji 

− organizowanie uroczystości 

szkolnych  

− spotkanie opłatkowe 

społeczności szkolnej,  

− Dzień Wiosny,  

− udział uczniów w różnego 

rodzaju konkursach,  

− organizowanie akcji 

charytatywnych,     

− Dzień Sportu,  

− prowadzenie kroniki 

szkolnej,   

− prowadzenie i aktualizacja 

strony internetowej 

Dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele,  

uczniowie 

 

Nabywanie postaw   

i zachowań kulturalnych 

poprzez kontakt ze sztuką 

− organizowanie spotkań ze 

sztuką,  

− wyjazdy do kina, teatru, 

muzeum,  

− koncert chóru podczas 

uroczystości, 

− udział uczniów w konkursach 

plastycznych i muzycznych, o 

Wychowawcy,  

nauczyciele, nauczyciel 

plastyki i muzyki. 
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charakterze profilaktycznym,  

− konkurs recytatorski,   

− koncerty muzyczne w szkole. 

Stymulowanie i wspieranie 

rozwoju ucznia  

ze szczególnym 

uwzględnieniem, logicznego  

myślenia i rozumowania 

niezbędnego do pojmowania 

współczesnego świata.   

- organizacja imprez  

na szczeblu ogólnoszkolnym  

i klasowym w celu integracji   

− organizacja konkursów 

przedmiotowych,  

− indywidualny kontakt  

z uczniem,   

− realizacja ścieżek 

edukacyjnych,   

− stwarzanie warunków  

do samodzielnego zdobywania 

wiedzy,   

− działalność kół 

zainteresowań,  

− różnorodne formy pracy  

z uczniem w celu wspierania 

indywidualnego rozwoju  

(z uczniami zdolnymi  

oraz mającymi trudności  

w nauce)  

− rozwijanie poszczególnych 

umiejętności podczas zajęć 

edukacyjnych  

Wychowawcy,  

nauczyciel 

 

Rozwój zainteresowań   

i stymulowanie rozwoju 

ucznia 

- działania z ramach zespołów  

ds. specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, opracowanie 

planu pracy dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych,    

- propozycje zajęć 

rozwijających zainteresowania 

(w ramach pomocy  

 psychologiczno-pedagogicznej 

i nie tylko) 

Zespół wychowawców, 

Zespół ds. pomocy pedagog. 

Promowanie pozytywnych 

postaw i zachowań wśród 

uczniów 

- Przeprowadzanie akcji 

charytatywnych:  

 Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy,  

 Akcja „Góra grosza” 

 niesienie doraźnej pomocy 

osobom potrzebującym, 

 Udział w akcji Harcerska 

Świąteczna Paczka  

− rozmowy indywidualne  

z uczniami,  

− prelekcje, spotkania 

ukazujące pozytywne wzorce 

osobowe,  

Wychowawcy,  

nauczyciele,   

personel szkoły, 

SU 
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− prowadzenie lekcji 

wychowawczych dotyczących 

profilaktyki i umiejętności 

społecznych typu: asertywność, 

umiejętność rozwiązywania 

konfliktów, prowadzenia 

dyskusji, negocjacji  

Zapobieganie 

niedostosowaniu 

społecznemu,            

demoralizacji  

i przestępczości 

− zajęcia na godz. 

wychowawczych,   

− indywidualne rozmowy   

z uczniami,   

− spektakle profilaktyczne,  

− wszystkie działania 

profilaktyczne realizowane  

na terenie szkoły,  

− współpraca z rodzicami,   

− współpraca z instytucjami 

wspierającymi działalność 

wychowawczą szkoły  

− formy pomocy PP  

dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem, 

niedostosowanych społecznie 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

Zapobieganie agresywnemu 

zachowaniu uczniów, 

kradzieży, dewastacji mienia, 

zastraszania, eliminowanie 

zagrożeń związanych  

z używkami oraz z wejściem 

na teren szkoły osób 

niepowołanych  

− obserwacja terenu szkoły  

i wokół w czasie rzeczywistym 

w celu ustalenia okoliczności  

i sprawców zajścia zdarzenia 

wewnątrz budynku  

oraz na terenie  

przyszkolnym oraz analiza  

z rozmów z uczniami. 

 

Dyrektor, 

dyżurni nauczyciele 

 

Kształtowanie osobowości 

ucznia z naciskiem  

na kształcenie umiejętności 

rozpoznawania własnych   

potrzeb i rozwijania    

postaw sprzyjających   

dalszemu rozwojowi              

indywidualnemu  

i społecznemu  

  

Wszystkie momenty 

wychowawcze nastawione na 

kształtowanie sumienia, 

zdrowej ambicji, uczciwości, 

wiarygodności, 

samokrytycyzmu, 

szacunku dla ludzi i zwierząt, 

empatii, odwagi, altruizmu, 

odpowiedzialności, 

wytrwałości, poczucia własnej 

wartości, przedsiębiorczości,  

kreatywności, gotowości 

podejmowania inicjatyw, 

kultury osobistej,  

pracy zespołowej. 

− dialog z uczniem.  

Wychowawcy,  

nauczyciele 

 

Rozwijanie w uczniach  

tolerancji w stosunku  

− momenty wychowawcze 

promujące tolerancję wobec 

Wychowawcy,   

nauczyciele, 
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do innych ludzi. odmiennych poglądów i 

postaw innych ludzi,  

− zajęcia na godz. 

wychowawczych,  

− indywidualne rozmowy,  

− pogadanki,  

− spektakle profilaktyczne.  

 

Edukacja medialna -kształtowanie właściwego 

odbioru treści emitowanych za 

pośrednictwem współczesnych 

środków  masowego przekazu

  

Przygotowanie młodzieży  

do krytycznego i selektywnego 

odbioru treści telewizyjnych  

poprzez:  

− zajęcia na godz. 

wychowawczych,  

− pogadanki z uczniami,  

− rozmowy indywidualne,  

− warsztaty  

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

 

Zapoznanie uczniów  

z zasadami ruchu  

drogowego                                

i bezpieczeństwa na  drodze 

− spotkania młodzieży  

z pracownikami ruchu 

drogowego,  

− spotkania z pielęgniarką 

szkolną mające na celu 

zapoznanie  uczniów  

z zasadami pierwszej pomocy,  

− zapoznanie uczniów  

z zasadami poruszania się  

na drogach (zdobywanie  

przez uczniów karty 

motorowerowej) 

Wychowawcy,  

nauczyciele,   

pielęgniarka  

szkolna,   

Policja. 

 

Popularyzacja            

zagadnień związanych  

z bezpieczeństwem  

dzieci.  

− spotkania młodzieży  

z przedstawicielami OSP  

w Gnojnicy w celu poznania 

pracy strażaków, sprzętu 

strażackiego i jego 

przeznaczenia,  

− pogadanki ze strażakami  

nt. zagrożeń pożarowych, 

ratownictwa drogowego  

i medycznego, ochrony 

przyrody i ludności,   

− uczestnictwo młodzieży  

w konkursach plastycznych  

 

Wdrażanie uczniów do troski 

o higienę osobistą, wygląd 

zewnętrzny, zdrowy styl 

− prelekcje pielęgniarki 

szkolnej,   

− zajęcia z wychowania  

Wychowawcy,  

nauczyciele,            

pielęgniarka  



15 

 

życia  

 

do życia w rodzinie,  

− godziny wychowawcze  

o tematyce dotyczącej higieny, 

dbałości o zdrowie, zdrowego 

stylu życia,   

− obchody Dnia Sportu,   

− zajęcia na kółku promocji 

zdrowia,  

− SKS-y,  

− udział uczniów w zawodach 

szkolnych, powiatowych  

i wojewódzkich,   

− organizacja zawodów 

sportowych,  

− międzyszkolne igrzyska 

lekkoatletyczne  

szkolna, nauczyciel biologii, 

nauczyciel wych. fiz. 

 

Promowanie świadomości 

ekologicznej  

wśród uczniów 

Przybliżanie uczniom  

przy różnych okazjach 

problematyki zagrożeń                

i ochrony środowiska poprzez:  

− akcję Sprzątanie Świata  

Wychowawcy,  

nauczyciele, nauczyciel 

biologii 

 

Oddziaływanie 

profilaktyczne 

− ścienne gazetki o tematyce 

profilaktycznej,  

− profilaktyka zintegrowana 

podczas Dnia Szkoły   

− realizacja programu 

profilaktycznego, programu 

poprawy efektywności 

wychowania, programu 

wychowawczego,  

− uczestnictwo w zajęciach 

profilaktyczno- edukacyjnych   

− konkurs plastyczny z okazji 

Świtowego Dnia Rzucania 

Palenia, kampania z okazji 

Światowego Dnia bez Tytoniu,   

− Kampania „Młodzi  

bez alkoholu” 

Dyrekcja, wychowawcy,   

nauczyciele 

 

Kształtowanie                        

u uczniów właściwej  

postawy wobec problematyki 

uzależnień 

- informowanie o społecznych  

i zdrowotnych skutkach 

zażywania narkotyków, 

substancji odurzających, leków 

psychotropowych,  

- zwalczanie mitów na  

temat tzw. „dopalaczy” –  

podkreślanie niezbadanych  

do końca konsekwencji 

zdrowotnych  

wynikających z zażywania  

tego typu substancji-pogadanki 

– wychowawcy,  

– pedagog,  

– pielęgniarka 
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i dyskusje na godzinach 

wychowawczych,  

− współpraca z instytucjami 

wspierającymi działalność 

wychowawczą szkoły  

Poprawa frekwencji  

uczniów, eliminowanie  

nieusprawiedliwionych       

nieobecności  

− wpajanie zasad 

odpowiedzialnego traktowania 

obowiązków szkolnych,   

− rozmowy indywidualne  

w celu budowania pozytywnej 

motywacji do uczęszczania  

na zajęcia,   

− diagnoza przyczyn 

nieobecności (ankieta 

przeprowadzona wśród  

uczniów, nauczycieli, 

rodziców)   

− stała współpraca z rodzicami,  

− organizowanie 

indywidualnych spotkań 

ucznia, rodzica, wychowawcy, 

− współpraca z władzami 

lokalnymi odpowiedzialnymi 

za egzekwowanie obowiązku 

szkolnego.  

Wychowawcy,   

Nauczyciel 

 

Przygotowanie  

uczniów do podjęcia  

trafnej decyzji dotyczącej 

wyboru szkoły i zawodu  

 

-przeprowadzenie warsztatów  

w klasach trzecich, mających 

na celu udzielenie pomocy w 

wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej  i zawodu. 

- zapoznanie uczniów ofertami 

szkól średnich z naszej gminy 

- spotkania z przedstawicielami 

uczniów i nauczycieli  

z różnymi rodzajami szkół 

średnich z okolic szkoły 

Dyrekcja, 

wychowawca  

klasy VIII 

 

Współpraca z rodzicami - współpraca w ramach zespołu 

ds. specjalnych potrzeb 

edukacyjnych,   

− zapoznanie z rodziców  

z dokumentami szkoły (Statut 

Szkoły, WSO),   

− prelekcje dla rodziców,   

− indywidualne porady  

dla rodziców w zakresie 

rozwiązywania trudności 

wychowawczych  i 

dydaktycznych,  

− udzielanie informacji na 

temat miejsc świadczących 

Dyrekcja, 

wychowawcy,  

nauczyciele 
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fachową pomoc i wsparcie  

w przypadku sytuacji trudnych 

wychowawczo 

Stop cyberprzemocy –  

problem przemocy 

rówieśniczej w sieci 

− zajęcia na godzinach 

wychowawczych poświęcone 

profilaktyce przemocy  

z użyciem technologii 

informacyjnej  

i komunikacyjnej,  

− gazetka szkolna,   

− wybrane elementy zajęć  

z informatyki  

Pedagog,  

wychowawcy,  

nauczyciel              

informatyki 

Profilaktyka zdrowotna  - profilaktyka  

chorób zakaźnych  

informacje na temat grypy 

 − pogadanki, rozmowy  

z uczniami,   

− zajęcia na godz. 

wychowawczych,  

− apel,   

− broszury i ulotki 

informacyjne  

 

Pielęgniarka, nauczyciel 

biologii,   

wychowawcy 

 

Realizacja programu  

„Trzymaj formę”  

Zwiększenie świadomości 

uczniów dotyczącej wpływu 

zdrowego odżywiania  

i aktywności fizycznej  

na zdrowie  

− działalność kółka promocji 

zdrowia,   

− wybrane elementy zajęć  

z biologii, wych. fizycznego,  

− SKS-y   

− pogadanki i rozmowy  

z uczniami  

Nauczyciel             

biologii, wychowania 

fizycznego,  

pielęgniarka  

szkolna 

 

  

  

5. SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ   

1. Niedostatek ekonomiczny  

− współpraca z MGOPS- em,   

− zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych,  

− wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej,  

− bezpłatne wyjazdy na wycieczki szkolne,  

− bezpłatne dożywianie   

2. Patologia rodziny, uzależnienia, przemoc w rodzinie   

 - Powołanie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i określenie form pomocy 

dostępnych dla ucznia,  

− współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,   

− obserwacja i każdorazowe udzielanie pomocy,  

− współpraca z Sądem Rejonowym w Ropczycach (Wydział III Rodzinny i Nieletnich) i 

Policją,  

− działania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

− realizacja programu profilaktyki,  

3. Problemy w nauce 
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- Powołanie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i określenie form pomocy 

dostępnych dla ucznia,  

− zajęcia wyrównawcze,   

− pomoc koleżeńska,  

− pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu,  

− PPP,  

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 

6. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I 

PATOLOGII 

 

Szkolny rejestr postaci zła Przeciwdziałanie/ procedura postępowania 

Kradzież − zwrot zabranego mienia,   

− publiczna nagana,  

− zadośćuczynienie 

Kłamstwo − pomoc uczniowi w przełamywaniu bariery strachu  

przed przyznaniem się 

Arogancja − uświadamianie uczniowi, że postawa arogancka obraca się 

przeciwko niemu,  

− kreowanie pozytywnych postaw i zachowań 

Wulgarność  − odsyłanie do słownika wyrazów bliskoznacznych w celu znalezienia 

neutralnych odpowiedników słownych 

Nieuczciwość − scenki sytuacyjne,  

− sądy klasowe,  

− zadośćuczynienie przy akceptacji klasy i poszkodowanego 

Niszczenie mienia − egzekwowanie naprawy sprzętu,   

− rozmowa z rodzicem,   

− w przypadku nie naprawienia wyrządzonej szkody incydent będzie  

   brany pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania,   

− w szczególnych aktach wandalizmu zgłoszenie na Policję 

Nikotynizm − rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem,  

− rozmowa z rodzicem,   

− zgłoszenie dyrekcji,   

− konsekwencje zgodne ze Statutem,  

− w rażących sytuacjach o konsekwencjach decyduje wychowawca 

   wraz z dyrektorem szkoły 

Alkohol − filmy edukacyjne,  

− zajęcia profilaktyczne,  

− zgłoszenie dyrektorowi  

− wezwanie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia; jeśli rodzice  

nie zgłaszają się- wezwanie policji,  

− o konsekwencjach decyduje wychowawca wraz z pedagogiem  

i dyrekcją szkoły 

Narkotyki − filmy edukacyjne,  

− zajęcia profilaktyczne,  

− zgłoszenie dyrekcji szkoły,  

− wezwanie rodziców,  

− o konsekwencjach decyduje wychowawca wraz z dyrektorem szkoły 

Agresja słowna i fizyczna − rozmowa wychowawcy z uczniem,  

− próba pogodzenia zwaśnionych stron,   
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   Jeśli bójka wystąpiła nie po raz pierwszy:    

− współpraca z rodzicami,   

− publiczne udzielanie nagany,  

− w przypadku pobicia zgłoszenie na policję 

Wymuszanie, zastraszanie − rozmowa z wychowawcą i pedagogiem,  

− uświadomienie, jakie kroki zostaną podjęte, jeśli sytuacja się  

   powtórzy,  

− przy powtórzeniu- zgłoszenie dyrekcji, wezwanie  

   rodziców, zgłoszenie na policję,  

− o konsekwencjach decyduje wychowawca wraz z dyrekcją szkoły. 

Wagary − systematyczna kontrola wychowawcy,   

− kontakt z domem rodzinnym ucznia,  

− konsekwencje zgodne ze Statutem,   

− w skrajnych przypadkach kontakt z policją, sądem 

 

  

7. WZORZEC OSOBOWY UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ 

opracowany na podstawie „Praw i obowiązków ucznia” oraz zasad oceniania i zgodny ze 

Statutem Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej 

 

1. Uczeń spełnia wymagania na ocenę wzorową zawarte zasadach oceniania - zachowanie. 

 

2. Uczeń w pełni przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły. 

 

3. Uczeń w pełni przestrzega wypracowanych przez Samorząd Uczniowski oraz określonych 

 

    postanowieniami Rady Pedagogicznej norm kultury osobistej: 

 

- na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości szkolne oraz egzaminy OKE  

w klasie VIII uczeń przychodzi w stroju apelowym (chłopcy - biała koszula, spodnie czarne 

lub granatowe, dziewczęta - biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie); 

 

- na zajęcia szkolne, uroczystości i dyskoteki uczeń: 

 

- nie farbuje włosów, ma zadbaną fryzurę, 

 

- nie maluje paznokci, 

 

- nie stosuje makijażu, 

 

- nie zakłada kolczyków (dotyczy chłopców), 

 

- nie zakłada kolczyków o niebezpiecznych kształtach oraz innych dodatków do stroju 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa (dotyczy dziewcząt), 

 

- nie nosi wyzywających ubiorów, zwłaszcza dziewczęta - głębokich dekoltów, odkrytych 

pleców, ramion  

i brzucha. 

 

8. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
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1. Absolwent szkoły podstawowej bez większych problemów funkcjonuje w otaczającym go 

świecie.  

Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy w świat, wierzy w 

siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomagają mu dokonać 

wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest w pełni przygotowany do samokształcenia.  

 

2. Jest stosunkowo samodzielny.   

Orientuje się w otaczającym świecie. Potrafi stawiać cele dotyczące siebie i najbliższych oraz 

je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi zaprojektować nietypowe działania, 

dobierając odpowiednie metody postępowania.  

 

3. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. 

Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.  Z 

pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji; wie, że można je weryfikować w 

oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach 

medialnych.   

 

4. Jest otwarty. 

Porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym. Dostosowuje treść i formę 

wypowiedzi do osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami komunikowania. 

Dobrze współpracuje w grupie; potrafi dyskutować, dostosowując się do obowiązującej formy 

dyskusji, umie podporządkować się woli większości.  

 

5. Jest odpowiedzialny.  

Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu i 

gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. W swym 

działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych wykazuje 

poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy  

w grupie.   

 

6. Jest rozważny.   

Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowanie 

w ich przewidywaniu. Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i 

wypoczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność 

fizyczną.   

 

7. Jest prawy.  

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego 

otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi się w sytuacjach trudnych oraz 

niejednoznacznych.  

 

8. Jest tolerancyjny. 

Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz 

odmienności kulturowej różnych ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawy akceptacji 

odmienności innych.  

 

9. Jest rzetelny i punktualny.  

Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje swoje zajęcia, nie 

marnuje czasu swego i innych osób. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1) Plany pracy wychowawczej kl. IV - VIII 

 

Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej 

Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

 

Plan pracy wychowawczej 

dla klas 4 – 8  

szkoły podstawowej
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 4  

 

 
Tematyka godziny 

wychowawczej 

Cele wychowawcze Sposób realizacji 

Wrzesień 

1. Moje 

wspomnienia  

z wakacji. 

 kształtowanie przekonania,  

że nauka może być nie tylko 

obowiązkiem, ale i 

przyjemnością, 

 pobudzanie ciekawości  

w stosunku  

do otaczającego nas świata. 

 relacje uczniów z wycieczek wakacyjnych, 

 uczniowie opowiadają o zwiedzanych zabytkach, poznanych zwyczajach, nowych 

przyjaźniach (prace plastyczne, literackie) 

2. Poznajmy się 

lepiej. 

Wybór samorządu 

klasowego.  

 zacieśnienie więzi w grupie, 

lepsze poznanie się, 

 nauczyciel lepiej zapozna się 

 z uczniami, ich upodobaniami, 

zainteresowaniami, 

 działalność  

i praca samorządu klasowego,  

 uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje hobby, 

 sporządzenie portretu klasy na gazetce klasowej, 

 określenie obowiązków samorządu klasowego, 

 przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem.   

3. Zapoznanie się 

ze Statutem Szkoły  

i Wewnątrzszkolnym 

Systemem 

Oceniania. 

 

 zapoznanie  

z prawami 

 i obowiązkami ucznia, 

 poznanie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

 praca w grupach (analiza Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, 

 sporządzenie notatki na gazetkę klasową  

4. Akcja 

,,Sprzątanie 

świata". 

 sens organizowania akcji 

,,Sprzątanie świata" 

 pogadanka na temat wykorzystywania różnego rodzaju odpadów, 

 organizacja akcji ,,Sprzątanie świata", 

 podział zadań do realizacji. 

Październik 
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1. Praca moich 

rodziców - 

przedstawienie 

wywiadów. 

 rozbudzenie zainteresowań  

w kierunku poznawania 

różnych zawodów, 

 zapoznanie  

z wymaganiami stawianymi 

przez różne specjalności 

zawodowe, 

 wyrabiania szacunku do pracy 

rodziców. 

 przeprowadzenie wywiadu 

 z rodzicami na temat ich pracy, 

 sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową. 

2. Klasa czwarta- 

nowy etap w naszej 

szkolnej edukacji 

 wymienienie różnic między 

klasami młodszymi  

a klasą IV. 

 pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu czwartoklasisty. 

3. Nasze 

bezpieczeństwo  

w szkole  

i poza szkołą 

 umiejętność korzystania  

z zasad ruchu drogowego - 

bezpieczne poruszanie się po 

drogach, 

 umiejętność powiedzenia ,,nie" 

(postawa asertywna). 

 pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz należytego 

zachowania się wobec nieznajomych  

lub w czasie nieobecności dorosłych w domu. 

4. Nasi idole.  budzenie pragnienia 

naśladowania pozytywnych 

cech autorytetu, 

 kształtowanie postawy silnej  

i wrażliwej jednostki. 

 uczniowie prezentują zdjęcia, wytwory twórcze swoich idoli, argumentując swój 

wybór, 

 sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole". 

 

 

Listopad 
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1. Podniesienie 

poczucia własnej 

wartości - w wielu 

rzeczach jestem 

bardzo dobry. 

 kształtowanie postawy łamania 

barier psychicznych  

i fizycznych, 

 rozbudzanie tendencji  

do samopoznania  

i adekwatnej samooceny, 

 zachęcanie uczniów do 

uodporniania się na chwilowe 

niepowodzenia  

i trudności.  

 uczniowie uzupełniają karty ćwiczeń ,,Są rzeczy, w których jestem dobry", 

 uczniowie opowiadają o rzeczach, w których są dobrzy i mają dobre wyniki, 

 zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia 

udziału w swobodnych wypowiedziach.  

2. Odzyskanie 

przez Polskę 

niepodległości (11 

listopada) 

 kształtowanie szacunku  

dla tych,  

którzy polegli  

w walkach 

o wolność ojczyzny, 

 kształtowanie miłości  

do ojczyzny opartej  

na poczuciu więzi narodowej, 

znajomości historii  

i tradycji narodowo- 

wyzwoleńczej. 

 przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu  

przez Polskę niepodległości, 

 sporządzenie notatki na gazetkę klasową. 

3. Jak pomagać 

innym? 
 pomoc jednostce w 

rozwiązywaniu indywidualnych 

problemów, 

 pomoc osobom 

niepełnosprawnym, odkrywanie 

ich potrzeb 

i oczekiwań. 

 dzieci w roli osób niosących pomoc (psychodrama), 

 pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc, aby nie wyręczać?". 

4. Andrzejki.  integracja zespołu klasowego 

poprzez wspólne działanie 

 i zabawę, 

 poznanie zasad 

demokratycznego ustalania 

decyzji. 

 uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe związane 

 z Andrzejkami, 

 wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki.  
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Grudzień 

1. Mikołaj w naszej 

klasie. 
 umiejętność organizowania 

dobrej zabawy - o czym należy 

pamiętać, jakich norm 

przestrzegać, 

 kontynuowanie tradycji 

klasowych. 

 przygotowanie prezentów. 

2. Chcę być 

przyjacielem. 
 wzbudzenie refleksji  

nad przyjaźnią, 

 kształtowanie postawy 

przyjacielskiej i pielęgnowanie 

tej więzi.  

 uczniowie samodzielnie redagują notatkę na temat przyjaźni, wrzucają do 

wspólnej skrzyneczki, 

 po wylosowaniu dzieci odczytują notatki kolegi, 

 uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech prawdziwego 

przyjaciela. 

 

 

3. Wigilia klasowa.  wdrażanie do działalności zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji  

z realizacji podjętych zadań, 

 budzenie szacunku do tradycji 

ludowych i rodzinnego świętowania. 

 wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych 

za organizację 

      i przebieg spotkania, 

 pogadanka na temat zwyczajów 

związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

 wspólne dzielenie się opłatkiem  

      i śpiewanie kolęd.  

4. Czy wszystkie dzieci 

spędzają święta ze swoimi 

rodzicami (dzieci z domu 

dziecka, pogotowia 

opiekuńczego) ? 

 wzbudzenie refleksji nad losem dzieci 

z domów dziecka, 

 omówienie więzów między ludźmi - 

ich różne formy i przejawy. 

 omawianie z uczniami problematyki 

domów dziecka 

Styczeń 

1. Czy nasza klasa jest 

zgrana? 
 wsparcie dzieci, które są czasami 

odrzucane przez klasę, 

 dzieci pracują w małych kręgach, 

odpowiadając na pytania ankiety pt. 
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 kształtowanie umiejętności 

dokonywania analizy sytuacji grupowej 

i każdej jednostki na tle grupy.  

,,Czy nasza klasa jest zgrana?" 

 propozycje, aby klasa była zgrana (lub 

bardziej zgrana). 

2. W jakim kolorze widzę 

swoją szkołę? 
 budzenie szacunku do nauczycieli, 

 kształtowanie poszanowania własności 

materialnych szkoły, 

 kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za życie 

 i wizerunek szkoły. 

 swobodne wypowiedzi pisemne dzieci 

na temat ,,W jakim kolorze widzę 

swoją szkołę?" 

 wady i zalety uczęszczania do szkoły 

widziane oczami dziecka. 

3. Jak wesoło i bezpiecznie 

wypoczywać w czasie ferii? 
 ukazanie różnych możliwości 

spożytkowania wolnego czasu, 

 pobudzanie własnej aktywności 

uczniów w tej dziedzinie, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania ferii. 

 wypowiedzi uczniów na temat 

spędzania wolnego czasu i rola 

rodziny w wypoczynku dziecka, 

 uczniowie prezentują swoje hobby, 

 pogadanka na temat zasad 

bezpieczeństwa w czasie ferii. 

4. Wystawianie ocen z 

zachowania. 
 podejmowanie prób samooceny 

 i oceny innych, 

 dostrzeganie potrzeb innych ludzi. 

 uczeń wystawia sobie swoją 

propozycję ocenę z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania na forum 

klasy. 

Luty 

1. Zbieramy wiadomości o 

patronie szkoły. 
 pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o 

patronie szkoły, 

 doskonalenie umiejętności korzystania 

z księgozbioru szkolnego. 

 zajęcia w bibliotece szkolnej - 

wyszukiwanie informacji  

o patronie szkoły.  

2. Higiena osobista 

warunkiem zdrowia. 
 wzbogacenie wiedzy i utrwalenie 

nawyków czystości i higieny, 

 utrwalenie zasad właściwego 

zachowania się przy posiłku. 

 spotkanie z pielęgniarką szkolną, 

 ćwiczenia usprawniające właściwe 

posługiwanie się sztućcami itp. 

 

 

 

Marzec 

1. Co o mnie sądzą rodzice  

i rodzeństwo? - 
 próby poznania samego siebie, 

 wdrożenie do aktywnego uczestnictwa 

 dzieci przedstawiają wyniki sondażu, 

opowiadają, jaką pełnia rolę w 
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wyniki sondażu. w życiu rodzinnym, 

 zapobieganie konfliktom i pomoc  

w ich rozwiązywaniu, 

 wyrabianie odpowiedzialności  

 za wykonywanie powierzonych 

obowiązków.  

rodzinie, 

 oceniają trudne sytuacje rodzinne 

typują najczęściej pojawiające się, 

 klasa wspólnie ustala sposoby 

rozwiązywania konfliktowych sytuacji 

rodzinnych.  

2. Czy ktoś mnie polubi?  zachęcanie uczniów do zwierzania się 

ze swoich lęków i obaw komuś, kto 

może pomóc, 

 kształtowanie postaw poszukiwania 

pomocy w ,,grupie wsparcia" 

(psycholog, pedagog, logopeda, 

rehabilitant). 

 stworzenie ,,skrzynki zaufania", gdzie 

uczniowie będą mogli wrzucać 

anonimowo kartki  

z pytaniami lub opisanymi 

problemami. 

3. Mój dzień, jak co dzień.  wdrażanie dbałości o higienę osobistą, 

przestrzeganie planu dnia (czas na 

czynny wypoczynek i sen), 

 utrwalenie zasad bezpieczeństwa na 

drodze, kulturalnego zachowania się w 

środkach transportu. 

 dzieci samodzielnie układają listę 

powtarzających się czynności  

w ciągu dnia, 

 nauczyciel w pogadance nawiązuje do 

porannego mycia (higiena osobista), 

dbałość o wypoczynek  

i bezpieczną drogę do szkoły, 

 uczniowie wypowiadają się na temat 

kulturalnego zachowania  

w środkach komunikacji. 

4. Moje drzewo 

genealogiczne. 
 poszukiwanie korzeni, kształcenie 

świadomości własnego pochodzenia, 

 uczniowie tworzą swoje drzewo 

genealogiczne ( malowanki, 

wyklejanki, wykorzystanie zdjęć  

i innych pomocnych materiałów ), 

 omawianie wykonanych prac, 

 konkurs na najbardziej pomysłowo   

wykonane drzewo genealogiczne. 

Kwiecień 

1. Czy twój dom jest 

ekologiczny? 
 propagowanie wiedzy o żywności 

ekologicznej i opakowaniach oraz 

oszczędzaniu wody, energii 

 wypełnienie ankiety przez dzieci przy 

pomocy rodziców, 

 omówienie wyników ankiety, 
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elektrycznej.  przygotowanie gazetki klasowej pt.,, 

Jak postępować, aby mój dom był 

ekologiczny". 

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia  uwrażliwienie na piękno otaczającej 

przyrody, na jej dewastację. 

 prace porządkowe na terenie szkoły 

(zbieranie śmieci) 

3. Czy znasz swoją 

miejscowość? 

Skąd pochodzi jej nazwa? 

 rozwijanie postaw patriotycznych 

związanych z tożsamością kultury 

regionalnej poprzez poznanie 

najbliższego otoczenia, 

 zapoznanie uczniów z historią 

Gnojnicy 

 

 

 przygotowanie notatki na gazetkę 

szkolną  

4. Czy znasz swoją gminę?  rozwijanie postaw patriotycznych 

związanych z tożsamością kultury 

regionalnej poprzez poznanie specyfiki 

swojego regionu, 

 troskliwy stosunek do pamiątek kultury 

i sztuki, do narodowej twórczości, 

 poznanie legend, baśni i tradycji 

lokalnych, 

 zapoznanie uczniów z historią miasta. 

 w oparciu o przewodniki  

i informatory turystyczne wspólne 

opracowanie planu wycieczki  

po okolicy, 

 zapoznanie się z historią Ropczyc 

Maj 

1. Porozmawiajmy o 

Konstytucji 3 Maja - 

pogadanka. 

 zainteresowanie uczniów przemianami 

zachodzącymi 

 w kraju i w świecie, 

 uczestniczenie w uroczystościach 

związanych z zachowaniem tradycji i 

kultury kraju.  

 przygotowanie i odczytanie  

przez uczniów referatu pt. 

,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja", 

 udział w akademii z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

2. Czy znam przepisy ruchu 

drogowego?  

Zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

 zapoznanie z podstawowymi 

przepisami ruchu drogowego, 

 poznanie podstawowych zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

 konkurs ,,Czy znasz przepisy ruchu 

drogowego?" 

 pogadanka, w jaki sposób udzielać 

poszkodowanym pierwszej pomocy. 

3. Przygotowujemy 

przedstawienie dla naszych 
 wdrożenie do działalności zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

 rozdzielenie ról i przygotowanie 

przedstawienia, 
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mam. odpowiedzialności i satysfakcji  

z realizacji podjętych zadań, 

 kształtowanie szacunku dla mam jako 

opiekunek i przyjaciółek, 

 nauka sprawiania radości  

i udzielania pomocy najbliższym.  

 zorganizowanie przedstawienia  

dla mam.  

4. To jest ciekawy zawód.  poznawanie wymagań stawianych 

przez różne specjalności zawodowe, 

 rozbudzenie zainteresowań  

w kierunku poznawania różnych 

zawodów. 

 uczniowie przeprowadzają  

z rodzicami wywiad na temat ich 

zawodu i odczytują go na lekcji, 

 sporządzenie gazetki klasowej  

na temat różnych zawodów. 

Czerwiec 

1. Czy wiesz, co jesz?  zapoznanie z tabelą wartości 

odżywczych niektórych produktów, 

 kształtowanie odpowiednich nawyków 

i przyzwyczajeń zdrowotnych. 

 uczniowie zbierają informacje  

na temat wartości odżywczych 

wybranych produktów, 

 przedstawienie złych nawyków 

żywnościowych (jedzenie 

hamburgerów, frytek, chipsów). 

2. Wystawianie ocen  

z zachowania. 
 współudział uczniów w ocenie, 

 sposoby rozwiązywania konfliktów, 

np. mediacje 

 każdy uczeń podaje propozycję swojej 

oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania  

na forum klasy. 

3. Bawimy się bezpiecznie, 

przyjemnie i kulturalnie. 
 znajomość znaków i sygnałów 

drogowych, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania wakacji, 

 zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i 

przyjemnymi zabawami, 

 pogadanka na temat bezpieczeństwa w 

czasie wakacji 

,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje?" 

4. Podsumowanie całorocznej 

pracy i zadań. 
 zachęcanie do osiągnięcia lepszych 

wyników w nauce i w zachowaniu.  

 uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie 

były moje sukcesy a jakie porażki w 

tym roku szkolnym", 

 opracowanie zestawienia wyników w 

nauce. 

WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

1. Zapobieganie trudnościom  

w nauce, konfliktom i łagodzenie ich. 
 zebrania z rodzicami, 

 kontakty indywidualne. 
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2. Włączanie rodziców w życie klasy, 

szkoły. 

3. Poznanie problemów rodzinnych 

uczniów. 

4. Informowanie o potrzebach szkolnych 

uczniów. 

5. Popularyzowanie wśród rodziców 

wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych 

dziecka. 

6. Zapoznanie rodziców z planem 

wychowawczym klasy. 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 5  

 
Tematyka godziny 

wychowawczej 

Cele wychowawcze Sposób realizacji 

Wrzesień 

1. Moje wspomnienia z 

wakacji. 
 kształtowanie przekonania,  

że nauka może być nie tylko 

obowiązkiem, ale i przyjemnością, 

 pobudzanie ciekawości w stosunku do 

otaczającego nas świata. 

 relacje uczniów z wycieczek 

wakacyjnych, 

 uczniowie opowiadają  

o zwiedzanych zabytkach, poznanych 

zwyczajach, nowych przyjaźniach 

(prace plastyczne, literackie) 

2. Wybór samorządu 

klasowego.  
 działalność i praca samorządu 

klasowego,  

 określenie obowiązków samorządu 

klasowego, 

 przedstawienie kandydatur  

i głosowanie nad ich wyborem.   

3. Statut Szkoły  

i Wewnątrzszkolnym 
 przypomnienie praw obowiązków 

ucznia, 

 praca w grupach - analiza Statutu 

Szkoły i zasad oceniania, 
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Systemem Oceniania - 

przypomnienie. 

 

 przypomnienie zasad oceniania.  sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową  

4. Zasady bezpiecznego  

i właściwego zachowania  

w szkole. 

 przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania w szkole ( na przerwie, na 

boisku) 

 

 praca w grupach: uczniowie 

formułują zasady bezpiecznego  

i właściwego zachowania  

w szkole  

 podsumowanie pracy w grupach- 

pogadanka na temat właściwego 

zachowania w szkole na lekcjach  

i na przerwach. 

Październik 

1. Dzień chłopca w naszej 

klasie. 
 integracja zespołu klasowego poprzez 

wspólne działanie i zabawę. 

 dziewczęta przygotowują  

na chłopców konkursy, quizy  

i niespodziany dla chłopców. 

2. Człowiek jako istota 

społeczna. 
 uświadomienie uczniom 

przynależności do społeczności 

lokalnej, współodpowiedzialność za 

tworzenie jej wizerunku, 

 poznanie metod aktywnego udziału w 

jej życiu. 

 swobodne wypowiedzi uczniów na 

temat swojej roli  

w społeczności lokalnej. 

3. Ciekawi ludzie.  wyjaśnienie pojęcia autorytet i 

potrzeby funkcjonowania autorytetów 

w naszym życiu, 

 zapoznanie uczniów z zaletami 

wynikającymi z bycia osobą 

szanowaną, podziwianą. 

 spotkanie z osobą będącą autorytetem 

lokalnym. 
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4. Czy znasz swój powiat?  rozwijanie postaw patriotycznych 

związanych z tożsamością kultury 

regionalnej poprzez poznanie specyfiki 

swojego regionu, 

 troskliwy stosunek do pamiątek kultury 

i sztuki, do narodowej twórczości, 

 poznanie legend, baśni i tradycji 

lokalnych, 

 zapoznanie uczniów z historią miasta. 

 w oparciu o przewodniki  

i informatory turystyczne wspólne 

opracowanie planu wycieczki  

po okolicy, 

 zapoznanie się z historią Ropczyc 

 zapoznanie się z historią Sędziszowa 

 

 

 

Listopad 

1. Zabytki Ropczyc, 

Sędziszowa  
 poznanie przez uczniów zabytków 

Ropczyc i Sędziszowa, 

 omówienie zasad zachowania się  

w miejscach pamięci narodowej 

 wystawka zdjęć, folderów  

i widokówek przedstawiających 

zabytki Ropczyc i Sędziszowa, 

 oglądanie albumów poświęconych 

miastom, 

 uczniowie formułują zasady jak 

należy zachować się w miejscach 

pamięci narodowej. 

2. Odzyskanie przez Polskę 

niepodległości (11 listopada) 
 kształtowanie szacunku dla tych, 

którzy polegli w walkach  

o wolność ojczyzny, 

 kształtowanie miłości do ojczyzny 

opartej na poczuciu więzi narodowej, 

znajomości historii i tradycji 

narodowo-wyzwoleńczej. 

 przygotowanie przez uczniów referatu 

o odzyskaniu  

przez Polskę niepodległości, 

 sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową. 
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3. Buduję więź duchową  

z innymi. 
 zachęta do rozwijania w sobie cech 

sprzyjających powstawaniu więzi 

duchowej,  

 uświadomienie dzieciom, że praca 

zespołowa daje możliwość 

doświadczenia: solidarności, 

współodpowiedzialności, wzajemnej 

tolerancji. 

 dzieci w grupach redagują listę cech 

budujących więź duchową, 

 dyskutują na temat różnorodności 

tych więzi (koleżeństwo, przyjaźń, 

miłość) - prezentacja plakatowa. 

4. Andrzejki w naszej klasie.  integracja  zespołu klasowego poprzez 

wspólne działanie i zabawę, 

 poznanie zasad demokratycznego 

ustalania decyzji. 

 uczniowie prezentują zwyczaje  

i zabawy ludowe związane  

z Andrzejkami,  

 wspólne ustalenie repertuaru  

na klasowe Andrzejki. 

Grudzień 

1. Ropczyce dawniej a dziś.  rozwijanie zainteresowania życiem 

kulturowym i społecznym miasta, 

 kształtowanie w uczniach postawy 

przewodnika i przyjaciela Ropczyce 

 uczniowie odczytują referaty  

na temat Ropczyc - architektura, 

przemysł, rekreacja, kultura, 

 uczniowie przygotowują album pt. 

,,Moje miasto Ropczyce" 

2. Konkurs wiedzy o moim 

mieście. 

 

 

 

 

 

 rozwijanie zainteresowania życiem 

kulturowym i społecznym miasta, 

 podsumowanie wiadomości  

o Ropczycach. 

 uczniowie w grupach odpowiadają na 

pytania zawiązane z Ropczycami 

3. Komunikacja 

pozawerbalna jako podwalina 

więzi międzyludzkich. 

 refleksja nad pozawerbalnymi formami 

komunikacji, 

 uświadomienie dzieciom wrażliwości 

pracy nad postawą, wymowa, mimiką. 

 

 Przedstawienie scenek ukazujących 

obserwatorom postawy ciała, gesty, 

mimikę, ton głosu aktorów. 
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4. Wigilia klasowa.  wdrażanie do działalności zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji  

z realizacji podjętych działań, 

 budzenie szacunku do tradycji 

ludowych i rodzinnego świętowania. 

 wyznaczenie uczniów 

odpowiedzialnych za organizację  

i przebieg spotkania, 

 pogadanka na temat zwyczajów 

związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

 wspólne dzielenie się opłatkiem  

i śpiewanie kolęd. 

Styczeń 

1. Wystawianie ocen  

z zachowania. 
 podejmowanie prób samooceny  

i oceny innych, 

 dostrzeganie potrzeb innych ludzi. 

 uczeń wystawia sobie swoją 

propozycję oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania  

na forum klasy. 

2. Jak wesoło i bezpiecznie 

wypoczywać w czasie ferii? 
 ukazanie różnych możliwości 

spożytkowania wolnego czasu, 

 pobudzenie własnej aktywności 

uczniów w tej dziedzinie, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania ferii. 

 wypowiedzi uczniów na temat 

spędzania wolnego czasu i rola 

rodziny w wypoczynku dziecka, 

 pogadanka na temat zasad 

bezpieczeństwa w czasie ferii. 

Luty 
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1. 1.Potrafimy mądrze 

zagospodarować czas wolny 
 Zaprasza koleżanki i kolegów do 

swojego domu z okazji… 

  ma prawo do rozrywki, 

 - zna obowiązki gospodarza i gościa 

(przestrzega zasad savoir – vivre), 

 -przygotowuje mieszkanie, pokój, stół, 

ustala menu, 

Rozmowa z rodzicami, kolegami, 

wychowawcą, naśladowanie 

właściwych zachowań dorosłych, 

sposoby przeciwstawiania się 

negatywnym zachowaniom, 

planowanie i organizowanie czasu 

wolnego, ukazanie różnych 

możliwości spożytkowania wolnego 

czasu, pobudzanie własnej 

aktywności, zachęcenie do czynnego 

udziału w życiu rodzinnym. 

Pogadanka z uczniami, korzystanie  

z mapy, aktywny udział w pracy 

zespołowej i redagowanie 

sprawozdania na lekcji j. polskiego.  

2. Sprawdzamy się w 

działalności samorządowej 

Aktywnie uczestniczy w działalności 

Samorządu Uczniowskiego, 

zaznaczając więź z całą społecznością 

szkolną. 

Rozumie mechanizm zarządzania. 

Czuje się odpowiedzialny za własną 

szkołę. 

Propaguje ideę samorządności  

i współodpowiedzialności za właściwe 

jej realizowanie. 

 Podejmowanie określonych inicjatyw, 

poszukiwanie czegoś dla siebie, 

umacnianie poczucia więzi z całą 

społecznością. 

 

3. Czy jestem dobrym 

kolegą? 
 kształtowanie postaw dobrego kolegi, 

 zachęta do świadomego wysiłku 

stawania się dobrym kolegą, 

 budzenie odpowiedzialności  

za przeżywane koleżeństwo. 

 dyskusja nad zestawieniem cech 

dobrego i złego kolegi (cytat 

literacki), 

 sporządzenie tabeli na gazetkę 

szkolną. 
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4. Ojczyzna i patriotyzm-

słowa znane czy nie? 
 rozbudzanie poczucia narodowego, 

poszanowania dla symboli polskości  

 wspólne redagowanie definicji 

patriotyzmu i ojczyzny, 

 odczytanie referatów uczniów  

na temat hymnu narodowego, flagi i 

godła polskiego. 

 

 

 

 

 

Marzec 

1. Emigracja-przyczyny  

i skutki. 
 rozbudzenie poczucia dumy narodowej 

, 

 zapoznanie uczniów z przyczynami 

emigracji okresu II wojny światowej i 

lat powojennych. 

 

 pogadanka na temat przyczyn  

 i skutków emigracji. 

2. Narodowi patrioci.  ukazywanie sylwetek Polaków, którzy 

powinni stanowić wzorzec do 

naśladowania, być wzorem 

patriotyzmu, 

 propagowanie wolności, poszanowania 

godności i słowa jako wzorca państwa 

sprawiedliwego, silnego  

i suwerennego. 

 uczniowie przygotowują wiadomości 

na temat wybranych przez siebie 

narodowych patriotów, 

 po prezentacjach oddają głosy  

na osobę, która ich zdanie najbardziej 

przysłużyła się ojczyźnie, 

 uczniowie podają cechy patrioty 

(umieszczone mogą być one  

na gazetce klasowej). 

3. Chcę być przyjacielem.  wzbudzenie refleksji  

nad przyjaźnią, 

 kształtowanie postawy przyjacielskiej i 

pielęgnowanie  

tej więzi. 

 dzieci samodzielnie redagują notatkę 

na temat przyjaźni, wrzucają do 

wspólnej skrzyneczki, 

 po wylosowaniu dzieci odczytują 

notatki kolegi, 

 uczniowie tworzą listę najczęściej 

pojawiających się cech prawdziwego 

przyjaciela.  
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4. Czy znam przepisy ruchu 

drogowego? 

Zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

 zapoznanie z podstawowymi 

przepisami ruchu drogowego, 

 poznanie podstawowych zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

 konkurs ,,Czy znasz przepisy ruchu 

drogowego?" 

 pogadanka w jaki sposób udzielać 

poszkodowanym pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

1. Czy ktoś mnie polubi?  zachęcanie uczniów do zwierzania się 

ze swoich lęków i obaw komuś, kto 

może pomóc, 

 kształtowanie postaw poszukiwania 

pomocy w ,,grupie wsparcia" 

(psycholog, pedagog, logopeda, 

rehabilitant).  

 Stworzenie ,,skrzynki zaufania", 

gdzie uczniowie będą mogli wrzucać 

anonimowo kartki  

z pytaniami lub opisywanymi 

problemami. 

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia  uwrażliwienie na piękno otaczającej 

przyrody, na jej dewastację. 

 prace porządkowe na terenie szkoły 

(zbieranie śmieci) 

3. Coś naszego, tylko 

polskiego. 
 Pielęgnowanie szacunku dla tradycji i 

kultywowanie obrzędów polskich. 

 Zabawa z prezentacją obrzędów 

wielkanocnych, wiosennych. 

Maj 

1. Porozmawiajmy o 

Konstytucji 3 Maja - 

pogadanka. 

 zainteresowanie uczniów przemianami 

zachodzącymi  

w kraju i w świecie, 

 uczestniczenie w uroczystościach 

związanych z zachowaniem tradycji i 

kultury kraju.  

 przygotowanie i odczytanie  

przez uczniów referatu pt. 

,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja", 

 udział w akademii z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

2. Integracja - jaka jest?  uświadomienie dzieciom, że każdy 

człowiek jest inny i ma indywidualną 

drogę rozwoju. Kształtowanie postaw 

wsparcia pomocy i wyrozumiałości  

 definicja integracji - wypowiedzi 

uczniów, 

 scenki dramatyczne ukazujące 

dzieciom, że niemoc i trudności budzą 
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wobec niepełnosprawnych. niepokój i agresję, 

 pogadanka o rozsądnej pomocy 

osobom o specjalnych potrzebach. 

3. Chcemy aby nasza klasa 

była na medal. 
 dostrzeganie klasy jako grupy 

uczniowskiej o określonych prawach i 

obowiązkach  

oraz normach wewnętrznych, 

 kształtowanie umiejętności 

dokonywania analizy  sytuacji 

grupowej i każdej jednostki na tle 

grupy. 

 omawianie z uczniami powtarzających 

się problemów dydaktycznych i 

wychowawczych, 

 pogadanka na temat tworzenia przez 

dzieci wizerunku klasy  

(ja - to klasa). 

Czerwiec 

1. Z kulturą na co dzień.  nauka kulturalnego zachowania się w 

środkach komunikacji publicznej, na 

wycieczkach szkolnych, w teatrze, 

kinie, operze. 

 sporządzenie listy pozytywnych  

i negatywnych zachowań  

w miejscach publicznych 

 sporządzenie regulaminu zachowania 

na wycieczce szkolnej. 

2. Wystawianie ocen  

z zachowania. 
 współudział uczniów w ocenie, 

 sposoby zespołowego rozwiązywania 

konfliktów. 

 każdy uczeń podaje propozycję swojej 

oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania  

na forum klasy. 

3. Bawimy się bezpiecznie, 

przyjemnie i kulturalnie. 
 znajomość znaków i sygnałów 

drogowych, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania wakacji, 

 zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i 

przyjemnymi zabawami, 

 pogadanka na temat bezpieczeństwa w 

czasie wakacji 

,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje" 

4. Podsumowanie całorocznej 

pracy i zadań. 
 zachęcanie do osiągnięcia lepszych 

wyników w nauce i w zachowaniu.  

 uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie 

były moje sukcesy a jakie porażki w 

tym roku szkolnym", 

 opracowanie zestawienia wyników w 

nauce. 

WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

1. Zapobieganie trudnościom w nauce, 

konfliktom i łagodzenie ich. 

2. Włączanie rodziców w życie klasy, 

 zebrania z rodzicami, 

 kontakty indywidualne 

 ,,drzwi otwarte" 
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szkoły. 

3. Poznanie problemów rodzinnych 

uczniów. 

4. Informowanie o potrzebach szkolnych 

uczniów. 

5. Popularyzowanie wśród rodziców 

wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych 

dziecka. 

6. Zapoznanie rodziców z planem 

wychowawczym klasy. 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 6  

 
 

Tematyka godziny 

wychowawczej 

Cele wychowawcze Sposób realizacji 

Wrzesień 

1. Wybór samorządu 

klasowego.  
 działalność i praca samorządu 

klasowego,  

 określenie obowiązków samorządu 

klasowego, 

 przedstawienie kandydatur  

      i głosowanie nad ich wyborem.   

2. Statut Szkoły i 

Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania - 

przypomnienie. 

 

 przypomnienie praw obowiązków 

ucznia, 

 przypomnienie zasad oceniania. 

 praca w grupach - analiza Statutu 

Szkoły i zasad oceniania, 

 sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową  

3. Zasady bezpiecznego i 

właściwego zachowania w 

szkole. 

 przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania w szkole ( na przerwie, na 

boisku) 

 

 praca w grupach: uczniowie formułują 

zasady bezpiecznego  

i właściwego zachowania  

w szkole  

 podsumowanie pracy w grupach- 
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pogadanka na temat właściwego 

zachowania w szkole na lekcjach  

i na przerwach. 

4. Dzień chłopca w naszej 

klasie. 
 integracja zespołu klasowego poprzez 

wspólne działanie i zabawę. 

 dziewczęta przygotowują  

na chłopców konkursy, quizy  

i niespodziany dla chłopców. 

Październik 

1. Kultura europejska.  kształtowanie poczucia wspólnoty 

europejskiej, podkreślenie podobieństw 

w tradycji i kulturze krajów 

europejskich jako  świadectwa 

wspólnych korzeni. 

 prezentacja strojów, zwyczajów, języka 

i tradycji krajów europejskich ( praca w 

grupach) 

2. Unia Europejska.  zapoznaniem uczniów z wiedzą na 

temat życia Europejczyków oraz 

rozwojem kulturalnym i gospodarczym 

krajów należących do Unii 

Europejskiej. 

 konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 

3. Co to znaczy zachowywać 

się kulturalnie? 
 nauka kulturalnego zachowania się w 

szkole, na lekcjach,  

na przerwach, w miejscu zamieszkania, 

w środkach komunikacji publicznej,  

na wycieczkach szkolnych,  

w teatrze, kinie, operze. 

 pogadanka na temat na temat 

kulturalnego zachowania, 

 sporządzenie listy pozytywnych  

i negatywnych zachowań  

w miejscach publicznych – praca w 

grupach. 

4. Moje mocne i słabe strony, 

zalety i wady. 
 budzenie pragnienia pracy  

nad sobą, 

 wzbudzenie refleksji nad swoimi 

wadami i zaletami, w czym jestem 

dobry, a w czym muszę się poprawić. 

 uczniowie dzielą kartkę  

na pół, po jednej stronie wypisują 

swoje zalety,  

a po drugiej – wady, 

 pogadanka na temat na temat pracy nad 

poprawą swoich wad, 

 wspólne zdefiniowanie słów ,,wada” i 

,,zaleta”. 
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Listopad 

1. Rozwój nauki i techniki.  uwrażliwienie na wartości  

ponad czasowe wobec postępu 

cywilizacyjnego i technicznego.  

 zwrócenie uwagi na potrzebę 

rozumnego wykorzystania odkryć 

naukowych. 

 uczniowie przygotowują notatki na 

temat negatywnego wykorzystania 

odkryć naukowych, 

 sporządzenie plakatów rozumne i 

służące pokojowi zastosowanie 

najnowszych odkryć naukowych – 

praca  

w grupach, 

 prezentacja wybranych laureatów 

Pokojowej Nagrody Nobla.  

2. Odzyskanie przez Polskę 

niepodległości (11 listopada) 
 kształtowanie szacunku dla tych, 

którzy polegli w walkach  

o wolność ojczyzny, 

 kształtowanie miłości do ojczyzny 

opartej na poczuciu więzi narodowej, 

znajomości historii  

i tradycji narodowo-wyzwoleńczej. 

 przygotowanie przez uczniów referatu 

o odzyskaniu  

przez Polskę niepodległości, 

 sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową. 

3. Telewizja, komputer, 

Internet – przyjaciel czy 

wróg? 

 poznanie zalet i wad wynalazków 

technicznych, 

 zwrócenie uwagi na właściwe 

korzystanie z osiągnięć współczesnej 

techniki.  

 pogadanka na temat wynalazków 

technicznych, 

 próba odpowiedzi na pytanie: 

,,Telewizja, komputer, Internet – 

przyjaciel czy wróg?” 

4. Andrzejki w naszej klasie.  integracja  zespołu klasowego poprzez 

wspólne działanie  

i zabawę, 

 poznanie zasad demokratycznego 

ustalania decyzji. 

 wspólne ustalenie repertuaru  

na klasowe Andrzejki. 

 uczniowie prezentują zwyczaje  

i zabawy ludowe związane  

z Andrzejkami,  

 

Grudzień 
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1. Przyjaźń międzynarodowa.  podkreślenie zalet wynikających  

z przyjaźni zagranicznych  

( poznanie języka, kultury, 

zainteresowań młodzieży z innych 

krajów), 

 ostrzeżenie przed wyłącznym 

kontaktowaniem się przez Internet jako 

przyczyną trudności  

w kontaktach interpersonalnych. 

 pogadanka na temat wykorzystania 

Internetu  

do kontaktów zagranicznych, 

 dyskusja na temat ,, Czy warto 

korespondować z młodzieżą  

z innych krajów?”. 

2. Świat w oczach dziecka. 

 

 

 

 zapoznanie uczniów z najnowszymi 

środkami audiowizualnymi,  

 zwrócenie ich uwagi na rolę tych 

środków w poszerzaniu wiedzy o 

świecie. 

 oglądanie filmów wideo o krajach 

europejskich, słuchanie muzyki 

twórców zagranicznych, 

 pogadanka na temat roli środków audio 

wizualnych w poznawaniu świata. 

3. Moje zainteresowania, 

moje hobby, moi idole.  
 zwrócenie uwagi na pozytywne strony 

posiadania różnych  zainteresowań, 

hobby, pasji, 

 wyjaśnienie słowa ,,idol” oraz jakimi 

kryteriami powinno się kierować przy 

wyborze swoich idoli.  

 uczniowie opowiadają o swoich 

zainteresowaniach, 

 dzieci przynoszą na lekcję rzeczy, które 

zbierają, którymi się interesują, 

 uczniowie prezentują swoich idoli i 

próbują odpowiedzieć na pytanie: 

,,Dlaczego ta osoba jest moim 

idolem?”, 

 pogadanka na temat :,, Jakimi 

kryteriami powinno się kierować przy 

wyborze swoich idoli?”  

4. Wigilia klasowa.  wdrażanie do działalności zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji z 

realizacji podjętych działań, 

 budzenie szacunku do tradycji 

ludowych i rodzinnego świętowania. 

 wyznaczenie uczniów 

odpowiedzialnych za organizację i 

przebieg spotkania, 

 pogadanka na temat zwyczajów 

związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

 wspólne dzielenie się opłatkiem i 

śpiewanie kolęd. 

Styczeń 
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1. Wystawianie ocen z 

zachowania. 
 podejmowanie prób samooceny i oceny 

innych, 

 dostrzeganie potrzeb innych ludzi. 

 uczeń wystawia sobie swoją 

propozycję oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania na forum 

klasy. 

2.Wielcy tego świata.  propagowanie sztuki światowej, 

zapoznanie uczniów z sylwetkami 

wybitnych twórców europejskich. 

 referaty uczniów przedstawiające 

życie, twórczość i działalność wielkich 

twórców europejskich.  

3. Jak wesoło i bezpiecznie 

wypoczywać w czasie ferii? 
 ukazanie różnych możliwości 

spożytkowania wolnego czasu, 

 pobudzenie własnej aktywności 

uczniów w tej dziedzinie, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania ferii. 

 wypowiedzi uczniów na temat 

spędzania wolnego czasu i rola rodziny 

w wypoczynku dziecka, 

 pogadanka na temat zasad 

bezpieczeństwa w czasie ferii. 

Luty 

1. Zapoznanie  z 

przestawieniem teatralnym 

oraz filmem wielkich 

twórców europejskich. 

 wdrażanie w poznawanie sztuki 

europejskiej poprzez bezpośredni z nią 

kontakt. 

 obejrzenie przedstawienia teatralnego 

oraz filmu znanego twórcy 

europejskiego. 

2. Z kulturą na ty.  kształtowanie świadomości społecznej 

i prawidłowego dorastania w kulturze 

osobistej jako własnej wizytówki.  

 pogadanka na temat kulturalnego 

zachowania w miejscu zamieszkania: 

język, dbałość o porządek, mienie 

społeczne, pomaganie potrzebującym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 
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1. Czy znasz swoje 

województwo? 
 zapoznanie uczniów z historią 

województwa podkarpackiego 

 pielęgnowanie zainteresowań historią, 

tradycją i kulturą województwa 

podkarpackiego, 

 kształtowanie w uczniach postawy 

przewodnika i przyjaciela 

województwa podkarpackiego. 

 

 uczniowie odczytują przygotowane 

przez siebie referaty o historii 

podkarpacia. 

2. Konkurs wiedzy o swoim 

województwie. 
 rozwijanie zainteresowania historia i 

kulturą województwa podkarpackiego , 

 podsumowanie wiadomości o 

poznanych zabytkach województwa 

podkarpackiego. 

 uczniowie w grupach odpowiadają na 

pytania związane z historią i kulturą 

województwa podkarpackiego. 

3. Szkoła moim drugim 

domem.  
 budzenie szacunku do nauczycieli, 

kształtowanie poszanowania własności 

materialnych szkoły, 

 kształtowanie postawy 

współodpowiedzialności za życie i 

wizerunek szkoły. 

 swobodne wypowiedzi pisemne dzieci 

na temat ,,Moja szkoła”. Wady i zalety 

uczęszczania do szkoły widziane  

oczami uczniów. 

4. Kim jestem?  porządkowanie swojego wnętrza i 

przeżywanie życia w sposób piękny, 

wartościowy i odpowiedzialny. 

 pogadanka na temat wewnętrznego 

bogactwa i złożoności człowieka.  

 omówienie dylematu pomiędzy dobrem 

a złem (cytat literacki). 

Kwiecień 

1. Moje uczucia.  nauka rozpoznawania, nazwania , 

wyrażenia i akceptowania uczuć, 

 zachęcanie uczniów do wnikliwego 

poznania uczuć innych  i do ich 

poszanowania. 

 wykonywanie przez uczniów prac 

plastycznych przedstawiających różne 

uczucia i emocję, 

 prezentowanie przez uczniów scenek 

przedstawiających różne uczucia. 

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia  uwrażliwienie na piękno otaczającej 

przyrody, na jej dewastację. 

 prace porządkowe na terenie szkoły 

(zbieranie śmieci). 
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3. Obrzędy wielkanocne.  pielęgnowanie  szacunku dla tradycji i 

kultywowania obrzędów polskich, 

 kształtowanie poczucia silnej więzi 

rodzinnej, potrzeby kontynuowania 

tradycji rodzinnych jako świadectwa 

historii rodziny, jak również części 

tradycji narodowej. 

 uczniowie opowiadają  

 o tradycjach i zwyczajach 

wielkanocnych. 

Maj 

1. Porozmawiajmy o 

Konstytucji 3 Maja - 

pogadanka. 

 zainteresowanie uczniów przemianami 

zachodzącymi w kraju i w świecie, 

 uczestniczenie w uroczystościach 

związanych z zachowaniem tradycji i 

kultury kraju.  

 przygotowanie i odczytanie przez 

uczniów referatu pt. ,,Uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja", 

 udział w akademii z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

2. Układamy regulamin 

wycieczki klasowej.  
 wrażanie zasad właściwego  

i kulturalnego zachowania się  

na wycieczce, podczas jazdy 

autokarem i w muzeum oraz w 

miejscach noclegu, 

 kształtowanie postawy 

współodpowiedzialności za życie i 

funkcjonowanie rodziny, 

przestrzeganie zasad w niej 

obowiązujących.  

 .uczniowie układają regulamin 

wycieczki szkolnej – praca  

w grupach, 

 podsumowanie pracy w grupach  

i ułożenie wspólnego regulaminu. 

3. Przygotowujemy część 

artystyczną na zakończenie 

roku. 

 wdrożenie do działalności zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji z 

realizacji podjętych zadań, 

 kultywowanie tradycji szkolnej  

 rozdzielenie ról i przygotowanie 

przedstawienia, 

 zorganizowanie przedstawienia dla 

całej społeczności szkolne na 

zakończenie roku szkolnego.  

4. Jak pomagać innym?  kształtowanie postawy niesienia 

pomocy innym oraz rozwiązywania 

problemów, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym, 

odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań. 

 uczniowie w roli osób niosących 

pomoc – odgrywanie scenek, 

 uwrażliwienie na pomoc 

niepełnosprawnym, pogadanka  

na temat: ,,Jak pomóc, żeby nie 

wyręczać?” 
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Czerwiec 

1. Wystawianie ocen z 

zachowania. 
 współudział uczniów w ocenie, 

 sposoby zespołowego rozwiązywania 

konfliktów. 

 każdy uczeń podaje propozycję swojej 

oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania na forum 

klasy. 

  

2. Bawimy się bezpiecznie, 

przyjemnie i kulturalnie. 
 znajomość znaków i sygnałów 

drogowych, 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

spędzania wakacji, 

 zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i 

przyjemnymi zabawami, 

 pogadanka na temat bezpieczeństwa w 

czasie wakacji 

,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje" 

3. Podsumowanie całorocznej 

pracy i zadań. 
 zachęcanie do osiągnięcia lepszych 

wyników w nauce i w zachowaniu.  

 uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie 

były moje sukcesy a jakie porażki w 

tym roku szkolnym", 

 opracowanie zestawienia wyników w 

nauce. 

ZDOBYWANIE ODZNAK  pielęgnowanie zainteresowania 

historią, tradycją i kulturą  

 zdobywanie odznak związanych ze 

znajomością  kultury i historii naszego 

miasta: ,,Młody Przewodnik po 

Ropczycach”. 

WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

1. Zapobieganie trudnościom w nauce, 

konfliktom i łagodzenie ich. 

2. Włączanie rodziców w życie klasy, 

szkoły. 

3. Poznanie problemów rodzinnych 

uczniów. 

4. Informowanie o potrzebach szkolnych 

uczniów. 

5. Popularyzowanie wśród rodziców 

wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych 

dziecka. 

6. Zapoznanie rodziców z planem 

wychowawczym klasy. 

 zebrania z rodzicami, 

 kontakty indywidualne 

 ,,drzwi otwarte" 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 7  
 

Tematy i zagadnienia Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia 

1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, prawa i obowiązki 

ucznia. 

 plan pracy, 

 akcje, konkursy, prace społeczne, 

 wystrój szkoły, klasy, 

 kryteria ocen zachowania 

pogadanka, analiza dokumentów szkolnych 

(statut, program wychowawczy, program 

profilaktyki itp.), kalendarz roku szkolnego, 

kryteria ocen zachowania 

Uczeń: 

 potrafi dokonać prezentacji siebie, 

 rozumie swoje prawa i obowiązki, 

 zna kryteria ocen z zachowania. 

2. Bezpieczna droga do szkoły 

 niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia, 

 różne sytuacje na drogach, 

 jak należy dbać o własne bezpieczeństwo, 

 bezpieczeństwo w szkole 

rozmowy kierowane, ilustracje, artykuły 

prasowe, spotkanie z funkcjonariuszem 

policji bądź straży miejskiej, scenki 

dramowe 

 wie, że każdy człowiek powinien dbać o 

bezpieczeństwo swoje i innych, 

 zna zasady poruszania się po jezdni, ulicy, 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych 

3. Jak być dobrym zespołem klasowym? 

 zasady funkcjonowania zespołów, 

 kultura zachowania w grupie, 

 wspólne opracowanie regulaminu zachowania „Aby 

dobrze było nam razem”  

rozmowy kierowane, „burza mózgów”, 

opowiadanie, debata „za i przeciw” 
 wie jak powinien zachowywać się w grupie, 

 rozumie potrzebę dobrego zachowania się w 

grupie, 

 akceptuje klasowy regulamin i postanawia go 

przestrzegać  

4. Wybór samorządu klasowego 

 poznanie zasad wyboru uczniów 

 czym są demokratyczne wybory? 

 zadania samorządu klasowego, samorządu szkolnego  

prezentacje kandydatów, wybory, elementy 

dyskusji, „burza mózgów”- jakie cechy 

musi posiadać kandydat do samorządu? 

 potrafi zaprezentować swoją kandydaturę, 

 potrafi uzasadnić swój wybór, 

 zna zadania samorządu klasowego, szkolnego 

5. Czym jest kultura osobista? 

 ogólne pojęcie kultury, 

pogadanka, scenki dramowe, analiza treści 

historyjek obrazkowych, fragment 
 wie, co to jest kultura osobista człowieka, 

 rozumie zasady kulturalnego zachowania się, 
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 czym jest kultura masowa? jej wady i zalety, 

 czynniki składające się na kulturę osobistą człowieka 

opowiadania lub artykułu prasowego  ocenia kulturę osobistą jako wartość, którą 

należy cenić 

6. Sens istnienia zasad i norm społecznych 

 zachowania akceptowane i nieakceptowane w różnych 

sytuacjach społecznych 

 zachowania uczniów w szkole, w czasie wycieczek, 

uroczystości 

debata „za i przeciw”, „burza mózgów”, 

rozmowy kierowane, scenki dramowe 
 rozumie zasadność istnienia norm  

i reguł społecznych, 

 rozróżnia zachowania niezgodne  

z normami społecznymi, 

 zna i stosuje przyjęte normy zachowań w 

różnych miejscach i sytuacjach 

7. Wzorce zachowań wynoszone z rodziny 

 rodzina jako środowisko wychowawcze, 

 pozytywne i negatywne wzorce zachowań w rodzinie 

scenki dramowe, pogadanka, debata „za i 

przeciw”, fragment opowiadania 
 dostrzega pozytywne i negatywne wzorce 

wpływające na jego zachowanie, 

 potrafi właściwie ocenić zachowanie członków 

rodziny 

8. Kultura osobista a postęp cywilizacyjny 

 zwyczaje i normy społeczne dawniej i dziś, 

 obyczaje kulturowe wybranych państw, 

 wzory osobowe dawniej i dziś 

analiza treści artykułów prasowych, 

oglądanie ilustracji, zdjęć, rozmowy 

kierowane 

 dostrzega zmiany zachodzące  

w kulturze, 

 dostrzega pozytywny i negatywny wpływ 

postępu cywilizacyjnego  

na kulturę osobistą człowieka  

9. „Jak cię widzą – tak cię piszą” 

 kultura stroju, 

 normy społeczne dotyczące właściwego ubioru 

debata „za i przeciw”, oglądanie zdjęć, 

analiza treści historyjek obrazkowych, 

rozmowy kierowane z elementami dyskusji 

 dba o schludny wygląd, 

 rozumie zasadność norm społecznych 

dotyczących właściwego ubioru 

10. Mój język świadczy o mnie 

 kultura języka, gwary, język młodzieżowy, wulgaryzmy 

 dlaczego należy dbać o kulturę słowa? 

scenki dramowe, uzupełnianie obrazków z 

„chmurką” – redagowanie wypowiedzi osób 

przedstawionych na ilustracji, rozmowy 

kierowane 

 dba o kulturę języka, 

 zachęca rówieśników do poprawnego 

wysławiania się 

11. Dylematy imprezowo – dyskotekowe 

 zachowanie się młodzieży w czasie imprez, dyskotek, 

 sytuacje zagrożenia w dyskotekach, 

 stosowanie używek 

 umiejętność mówienia „nie” 

analiza treści artykułów prasowych, 

opowiadanie, scenki dramowe, redagowanie 

negatywnego i pozytywnego zakończenia 

niedokończonej historii 

 dostrzega niebezpieczne sytuacje w 

dyskotekach, 

 wie, jak należy zachować się w sytuacjach 

zagrożenia, 

 potrafi kulturalnie spędzać czas wolny 

12. Przyjaźń i miłość w wieku gimnazjalnym 

 znaczenie miłości i przyjaźni w życiu człowieka, 

 odpowiedzialność w przyjaźni i miłości, 

 dojrzałość emocjonalna, społeczna, konsekwencje 

wczesnego rozpoczynania współżycia seksualnego 

pogadanka, analiza treści wybranych 

artykułów z prasy młodzieżowej, drzewo 

decyzyjne, analiza treści ulotek, broszur 

dotyczących środków antykoncepcyjnych 

 rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu 

człowieka, 

 wie, jak powinien postępować, aby zyskać 

czyjąś przyjaźń, miłość, 

 zna konsekwencje wczesnego rozpoczęcia 
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życia seksualnego 

13. Chcę poznać siebie 

 wyrażanie myśli i uczuć, 

 poczucie własnej wartości, 

 za co siebie lubię / nie lubię, 

 co chciałbym u siebie zmienić 

rozmowy kierowane, scenki dramowe, 

ankieta „Jaki jestem?”, „burza mózgów”, 

pantomima – pokazywanie różnych uczuć i 

emocji, nazywanie ich 

 potrafi wyrazić własne uczucia mimiką, 

słowem, gestem, 

 potrafi określić uczucia do samego siebie, 

 dostrzega własną rolę i możliwość osobistego 

kształtowania własnego zachowania 

14. Kulturalne sposoby spędzania czasu wolnego 

 zainteresowania uczniów, 

 znaczenie czasu wolnego dla higieny ciała i umysłu, 

 kultura w „miejscach kultury” – kino, teatr, biblioteka 

 wykorzystywanie czasu wolnego - recepta na nudę 

rozmowy kierowane, „burza mózgów”, 

analiza repertuaru kin, teatrów (gazeta 

lokalna), ilustrowanie swoich zainteresowań 

 wie, jak zachować się w kinie, teatrze, 

bibliotece, 

 zna sposoby kulturalnego spędzania czasu 

wolnego, 

 rozumie znaczenie wypoczynku  

dla organizmu człowieka 

15. Higiena mojego ciała i umysłu 

 problemy wieku dojrzewania, 

 skutki braku higieny, 

 negatywne skutki uzależnień 

spotkanie z pielęgniarką szkolną, analiza 

treści broszur, ulotek, plakatów, pogadanka 
 rozumie potrzebę troski i higieny ciała, 

 wie, jak należy dbać o higienę ciała  

i umysłu, 

 zna negatywne skutki nadużywania alkoholu, 

palenia papierosów, zażywania narkotyków 

16. Moje relacje z innymi ludźmi 

 kontakty z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami, 

 relacje pozytywne, negatywne, „ciepłe”, „chłodne”, 

 zasady prawidłowych relacji z innymi 

scenki dramowe, analiza zachowań, „burza 

mózgów”, rozmowy kierowane 
 wie, jak należy zachowywać się  

w stosunku do rodziców, nauczycieli, 

rówieśników, ludzi starszych, 

 zna zasady utrzymywania prawidłowych relacji 

z innymi ludźmi 

17. Tolerancja i prawo do odrębności przekonań 

 czym jest tolerancja, 

 cechy człowieka tolerancyjnego, 

 czy jestem tolerancyjny? 

pogadanka, „burza mózgów”, redagowanie 

wypowiedzi do obrazków z „chmurką”, 

ankieta 

 rozumie znaczenie tolerancji w życiu 

człowieka, 

 wie, jakie cechy posiada człowiek tolerancyjny, 

 potrafi ocenić siebie 

18. Życie w grupie – dostosowywanie się i kompromisy 

 zasady współpracy, współdziałania w grupie, 

 konflikty, sposoby ich rozwiązywania, 

 pomoc w grupie 

debata „za i przeciw”, pogadanka, 

fragmenty artykułów z czasopism 

młodzieżowych 

 zna zasady życia w grupie, 

 rozumie potrzebę zawierania kompromisów, 

 potrafi kulturalnie rozwiązywać konflikty w 

grupie, 

 pomaga innym w potrzebie 

19. Przyjęte i aprobowane sposoby wyrażania emocji 

 sposoby panowania nad emocjami, 

scenki dramowe, rozmowy kierowane, 

pantonima 
 potrafi zapanować nad swoimi emocjami, 

 zna aprobowane społecznie sposoby wyrażania 
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 emocjonalne problemy wieku dojrzewania emocji 

  

20. Zachowanie w sytuacjach trudnych i niepowodzeniach 

 sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami, sytuacjami 

trudnymi, 

 „uczymy się na błędach” – wyciąganie wniosków z 

niepowodzeń 

debata „za i przeciw”, burza mózgów”, 

analiza zilustrowanych sytuacji trudnych, 

wyciąganie wniosków 

 zna aprobowane sposoby reagowania na 

sytuacje trudne, niepowodzenia, 

 stara się wyciągać wnioski ze swoich 

niepowodzeń 

21. Sztuka dyskutowania, czyli jak rozmawiać z innymi 

ludźmi? 

 zasady prowadzenia kulturalnej rozmowy, 

 wnikliwe słuchanie rozmówcy 

 tolerancja w rozmowach 

scenki dramowe, pogadanka  zna zasady kulturalnego prowadzenia 

rozmowy, 

 jest tolerancyjny wobec swoich rozmówców 

22. Znaczenie form grzecznościowych w życiu codziennym 

 sposoby powitań, pożegnań z nauczycielami, ludźmi 

starszymi, rówieśnikami, 

 formy grzecznościowe w żargonie młodzieżowym, 

 sposoby zawierania znajomości, niebezpieczeństwo 

zawierania przypadkowych znajomości 

film dydaktyczny, pogadanka, scenki 

dramowe 
 rozumie potrzebę używania form 

grzecznościowych w życiu codziennym, 

 zna sposoby kulturalnego zapoznawania się z 

innymi ludźmi, 

 zna konsekwencje zawierania szybkich i 

przypadkowych znajomości, 

 stara się świadomie kształtować swoje relacje z 

innymi w oparciu o szacunek i zrozumienie 

23. Ja w oczach innych ludzi 

 czy zależy nam na ocenie innych, 

 co należy robić, aby inni nas lubili, szanowali, 

 bezmyślne naśladowanie, bierne przystosowanie 

społeczne 

rozmowy kierowane, oceniające 

wypowiedzi uczniów dotyczące 

rówieśników, scenki dramowe 

 tworzy swój własny system wartości, 

 potrafi brać przykład z pozytywnych wzorców 

osobowych, 

 potrafi wyrazić swoje opinie, sądy, 

 nie podporządkowuje się bezmyślnie innym 

24. Granice własnej wolności 

 czym jest wolność, 

 co sprawia, że nie czujemy się wolni, 

 do czego mogłaby prowadzić wolność absolutna, 

 wolność w czasopismach i programach dla młodzieży 

„burza mózgów”, elementy dyskusji, 

analiza treści wybranych artykułów w 

czasopismach młodzieżowych 

 rozumie znaczenie wolności, 

 zna konsekwencje nieodpowiedzialnych 

„wolnych” zachowań, 

 szanuje wolność innych osób 

25. Jestem Polakiem – co to dla mnie znaczy? 

 troska o język, pamiątki kultury, sztuki, historii, 

 znaczenie twórczości narodowej 

pogadanka, analiza zachowania uczniów w 

czasie uroczystości szkolnych, ankieta, 

„burza mózgów”, metoda projektu 

 czuje się odpowiedzialny za przyszłość Polski i 

swojego narodu, 

 dba o język i kulturę polską 
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26. Nasze sukcesy i porażki w bieżącym roku szkolnym  

 wyniki uczniów w nauce, 

 sukcesy indywidualne, zespołowe, 

 porażki i ich przyczyny 

rozmowy kierowane, analiza osiągnięć, 

porażek, wyciąganie wniosków, ankieta 

postanowień 

 dokonuje oceny swoich osiągnięć i porażek, 

 zna przyczyny swoich niepowodzeń i wie jak 

im zapobiegać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 8 
Tematy i zagadnienia Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia 

 Co nas czeka w nowym roku szkolnym? 

 plan pracy, 

 akcje, konkursy, prace społeczne, 

 wystrój szkoły, klasy, 

 prawa i obowiązki ucznia 

 kryteria ocen zachowania 

pogadanka, analiza dokumentów szkolnych (statut, 

program wychowawczy, program profilaktyki itp.), 

kalendarz roku szkolnego, kryteria ocen zachowania 

Uczeń: 

 potrafi dokonać prezentacji siebie, 

 rozumie swoje prawa i obowiązki, 

 zna kryteria ocen z zachowania. 

 Wybór samorządu klasowego 

 poznanie zasad wyboru uczniów 

 czym są demokratyczne wybory? 

 zadania samorządu klasowego, samorządu 

szkolnego, 

 zasady współpracy samorządu z wychowawcą, 

nauczycielami, dyrektorem 

prezentacje kandydatów, wybory, elementy dyskusji, 

„burza mózgów”- jakie cechy musi posiadać 

kandydat do samorządu? 

 potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę 

kolegi do samorządu klasowego, 

 zna Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

 zna tematykę najważniejszych dokumentów 

szkolnych 

 Jesteśmy dobrym zespołem klasowym 

 przypomnienie zasad funkcjonowania 

rozmowy kierowane, „burza mózgów”, debata „za i 

przeciw”, comiesięczna analiza zachowania uczniów 
 świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu 

klasy, 
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zespołów, 

 kultura zachowania w grupie, 

 przypomnienie treści klasowego regulaminu 

zachowania „Aby dobrze było nam razem”, 

 tradycje klasowe, 

 pomoc koleżeńska 

i zespołu, ankieta Jak czuję się w swojej klasie?  przyjmuje pomoc i dzieli się swoimi 

umiejętnościami z innymi, 

 przyjmuje krytykę swojego zachowania i 

wyciąga prawidłowe wnioski, 

 dokonuje samooceny zachowania i postępów w 

nauce  

 Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach 

 znaczenie wpływu otoczenia na ludzkie reakcje 

i zachowania, 

 dostrzeganie i rozumienie przyczyn własnych 

zachowań, 

 asertywność  

scenki dramowe, pogadanka, opowiadanie, analiza 

sytuacji dnia codziennego 
 potrafi dostrzec dobre i złe zachowania ludzi, 

 rozumie przyczyny własnych zachowań, 

 panuje nad swoimi negatywnymi emocjami, 

 jest asertywny 

 Radzenie sobie z własna i cudzą agresją 

 pozytywne nastawienie do siebie i swojego 

życia, 

 tolerancja sposobem na życie, 

 dostrzeganie, nazywanie własnych 

kompleksów, 

 umiejętne okazywanie uczuć 

pogadanka, scenki dramowe, analiza treści historyjek 

obrazkowych, fragment opowiadania lub artykułu 

prasowego- redagowanie zakończenia, psychotest 

 dostrzega przyczyny ludzkiej agresji, 

 rozumie potrzebę pozytywnego nastawienia do 

siebie i do swojego życia, 

 dostrzega wartości pozytywnych uczuć w 

każdym człowieku  

 Kultura a subkultura 

 bogactwo kultur na świecie, 

 wartości nieformalnych grup społecznych 

 

pogadanka z elementami dyskusji, praca z 

encyklopedią, artykułami prasowymi, 

informacyjnymi, multimedialnymi 

 dostrzega znaczenie wielu kultur na świecie, 

 potrafi określić różnice wartości subkultur 

 Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o sektach? 

 co to jest sekta? zasady działania, rodzaje sekt, 

 jak chronić się przed działaniem sekt, gdzie 

szukać pomocy? 

rozmowy kierowane, film dydaktyczny, fragmenty 

artykułów prasowych, debata „za i przeciw” 
 potrafi szukać informacji na wskazany temat, 

 dostrzega problemy społeczne i możliwości 

rozwiązywania ich, 

 wie o niebezpiecznych działalnościach sekt 

 Choroby XXI wieku, jak ich uniknąć? 

 najgroźniejsze choroby naszych czasów, ich 

przyczyny i skutki, 

 zależność między stylem życia, a rodzajem 

chorób społecznych, 

 pomoc osobom chorym 

praca z tekstem, analiza treści broszur, plakatów, 

pogadanka, „burza mózgów” 
 potrafi rozróżnić i wymienić choroby społeczne, 

 zna przyczyny i skutki chorób społecznych, 

 wie, w jaki sposób można pomagać osobom 

chorym 
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 Odżywianie a zdrowie 

 zależność między zdrowym odżywianiem się i 

sposobem przygotowywania posiłków a 

zdrowiem człowieka, 

 znaczenie racjonalnego odżywiania 

elementy dyskusji, krzyżówka, rebusy, „burza 

mózgów”, analiza treści ulotek, broszur, spotkanie z 

pielęgniarką lub lekarzem, dietetykiem 

 rozumie znaczenie rajonalnego odżywiania się, 

 potrafi sam przygotować zdrowy rodzaj posiłku 

sobie i rodzinie  

 Zaburzenia w odżywianiu – anoreksja, bulimia 

 przyczyny chorób, sposoby zapobiegania im, 

 jak pomóc chorym, gdzie szukać pomocy 

głośne czytanie fragmentów pamiętnika dziewczyny 

chorej na anoreksję, oglądanie zdjęć, debata „za i 

przeciw” 

 zna objawy, przyczyny i skutki anoreksji i 

bulimii, 

 wie, jak pomóc osobom chorym 

 Jak spędzam czas wolny? 

27. sposoby właściwego spędzania czasu wolnego, 

28. aktywność ruchowa i umysłowa, 

29. znaczenie czynnego wypoczynku dla zdrowia 

młodzieży 

scenki dramowe, uzupełnianie obrazków z 

„chmurką” – redagowanie wypowiedzi osób 

przedstawionych na ilustracji, rozmowy kierowane 

 rozumie potrzebę czynnego wypoczynku, 

 potrafi właściwie spędzać czas wolny, 

 dba o własny rozwój psychofizyczny, 

 umie gospodarować własnym czasem wolnym 

 Uczucia nasze i innych 

 umiejętność rozpoznawania i okazywania 

uczuć, 

 znaczenie umiejętności wyrażania uczuć dla 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania 

analiza treści opowiadanie, scenki dramowe, 

pantonima, pogadanka 
 potrafi rozróżniać uczucia i okazywać je, 

 dostrzega wartości pozytywnych uczuć w 

każdym człowieku 

 Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba 

 miłość jako szeroko pojęte, pozytywne uczucie 

cechujące wszystkich ludzi, 

 potrzeba miłości podstawą egzystencji ludzi, 

 rodzaje miłości: miłość ojcowska, matczyna, 

fizyczna itp. 

pogadanka, praca ze słownikiem języka polskiego, 

ankiety, „burza mózgów” 
 umie określić rodzaj miłości, 

 rozumie dlaczego warto uczyć się miłości, 

 wie, że miłość należy pielęgnować 

 Miłość i seks – podobieństwa i różnice uczuć 

 wskazywanie określeń wartości uczucia miłości 

w szerokim znaczeniu, 

 seks składnikiem miłości i darem natury, 

 konsekwencje przypadkowych kontaktów 

seksualnych 

pogadanka z elementami dyskusji, debata „za i 

przeciw”, scenki dramowe, drzewo decyzyjne 
 dostrzega piękno miłości między dwojgiem 

ludzi, 

 wie, że seks jest składnikiem miłości i darem 

natury, 

 zna konsekwencje przypadkowych kontaktów 

seksualnych  

 Praca w służbie zdrowia 

 predyspozycje zawodowe ludzi, 

 placówki służby zdrowia w naszym mieście 

pogadanka, wywiad z pielęgniarką lub lekarzem  dostrzega potrzebę predyspozycji zawodowych 

ludzi, 

 wie, jakie są i gdzie się znajdują placówki 
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służby zdrowia w naszym mieście 

 Jak i dlaczego należy dbać o środowisko 

naturalne? 

 segregacja odpadów, 

 sprzątanie terenów zielonych, 

 organizacje działające na rzecz ochrony 

przyrody 

rozmowy kierowane, obserwacja, prace porządkowe 

wokół budynku szkolnego, scenki dramowe 
 rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne, 

 wie, jak należy dbać o własne i najbliższe 

środowisko, 

 zna nazwy organizacji ekologicznych, 

 aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych 

 Człowiek i przyroda – wrogowie czy 

przyjaciele? 

 co nam daje przyroda? 

 potrzeba i konieczność zgodnego współżycia 

człowieka z przyrodą, 

 niszczycielskie działania człowieka 

„burza mózgów”, rozmowy kierowane, działalność 

artystyczna (malowanie, rysowanie itp.) 
 dostrzega potrzebę zgodnego współżycia 

człowieka z przyrodą, 

 rozumie znaczenie przyrody dla życia człowieka 

 Dlaczego należy unikać nudy? 

 zgubne skutki nudy, 

 wartość pracy, odpowiedzialności i satysfakcji 

z uczenia się optymizmu, 

 znaczenie samorozwoju 

debata „za i przeciw”, pogadanka, fragmenty 

artykułów z czasopism młodzieżowych 
 rozumie czym jest nuda i w jaki sposób niszczy 

rozwój człowieka, 

 umie ocenić styl życia i chce uczyć się 

optymizmu, 

 potrafi dostrzec wady i zalety życia dorosłych 

ludzi np.: lenistwo i pracowitość, zazdrość i 

życzliwość 

 Marzenia – jak je realizować? 

 wartość marzeń w życiu człowieka, 

 zainteresowania człowieka, 

 znaczenie cierpliwości i optymizmu 

Scenki dramowe, rozmowy kierowane, działalność 

artystyczna 
 dostrzega wartość marzeń, 

 rozumie potrzebę samorozwoju 

 Jestem obywatelem swojego kraju 

 czym jest patriotyzm?, 

 znajomość historii własnego narodu, 

 symbole narodowe, uroczystości państwowe 

rozmowy kierowane, analiza treści fragmentów 

Konstytucji RP, „burza mózgów” 
 ma poczucie dumy z przynależności do narodu 

polskiego, 

 potrafi godnie zachować się na uroczystej 

akademii, przyjąć odpowiednią postawę w 

czasie hymnu państwowego,  

 wie, czym jest konstytucja, zna jej główne treści 

 Poznaj swój kraj – wartości wycieczek 

 wartości wycieczek: piękno krajobrazu, kunszt 

architektury, sposoby życia ludzi itp., 

Opowiadanie, pogadanka, pokaz, konkurs klasowy – 

Czy znam swój kraj? 
 potrafi obserwować przyrodę, krajobraz, 

zabytki, obiekty, 

 dostrzega różnice sposobów życia ludzi, 
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 ciekawe miejsca w Polsce, 

 ciekawe miejsca w Europie 

 dostrzega piękno swojego kraju i kontynentu 

europejskiego  

 Tradycje i zwyczaje w moim rodzinnym domu 

 pielęgnowanie tradycji, 

 kultura współżycia i współdziałania w rodzinie, 

 obowiązki członków rodziny 

scenki dramowe, pogadanka, oglądanie zdjęć, 

ilustracji 
 zna własne tradycje rodzinne, 

 dostrzega znaczenie kultury w obchodzeniu 

rodzinnych uroczystości 

 Ja w rodzinie 

 rola rodziny w życiu każdego człowieka, 

 respektowanie praw i obowiązków  rodzinie, 

 troska o członków rodziny 

pogadanka, „burza mózgów”,  dostrzega ważność rodziny jako komórki 

społecznej, 

 zna swoje miejsce w rodzinie, jej i swoje prawa 

i obowiązki 

 Autorytety rodzinne, a kształtowanie mojej 

osobowości 

 wzorce wychowania w rodzinie, ich wpływ na 

rozwój, 

 miłość i odpowiedzialność podstawowym 

czynnikiem dobrej i mądrej rodziny 

rozmowy kierowane, scenki dramowe, krzyżówka, 

drzewo decyzyjne 
 wie, że wzory wychowania w rodzinie mają  

wpływ na rozwój psychiki dziecka, 

 rozumie znaczenie i wartość podstawowych 

czynników funkcjonowania rodziny jakimi są 

miłość i odpowiedzialność 

 Europa – nasz wspólny dom 

 poczucie jedności europejskiej, 

 czym jest Unia Europejska? 

 Polacy w unii  

„burza mózgów”, elementy dyskusji, analiza treści 

wybranych artykułów prasowych, konkurs klasowy 
 wie, czym jest Unia Europejska, 

 zna nazwiska Polaków, działających w unii, 

 rozumie pojęcie tożsamości narodowej 

 Nasze sukcesy i porażki w bieżącym roku 

szkolnym  

 wyniki uczniów w nauce, 

 sukcesy indywidualne, zespołowe, 

 porażki i ich przyczyny 

rozmowy kierowane, analiza osiągnięć, porażek, 

wyciąganie wniosków, ankieta postanowień 
 dokonuje oceny swoich osiągnięć i porażek, 

 zna przyczyny swoich niepowodzeń i wie jak im 

zapobiegać 
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2) Plan pracy wychowawczej kl. II i III gim. 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II i III GIMNAZJUM  

JESTEM ŚWIADOMYM I ODPOWIEDZIALNYM CZŁOWIEKIEM 

 

Cele ogólne: 

 poznanie różnych rodzajów odpowiedzialności, którym podlega człowiek (odpowiedzialność prawna, 

cywilna, moralna itp.); 

  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; 

 rozwijanie umiejętności dokonywania trafnych wyborów, poczucia odpowiedzialności za własne czyny; 

 kształtowanie postawy otwartości na potrzeby środowiska regionalnego; 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym, rozwijanie szacunku do dziedzictwa narodowego; 

 rozwijanie poczucia jedności z otaczającym światem, przynależności do wspólnoty europejskiej. 
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Tematy i zagadnienia Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia 

 Czas rozpocząć nowy rok szkolny 

 omówienie zasad współpracy, 

 wystrój klasy, imprezy klasowe, szkolne, konkursy, akademie, 

 zapoznanie z kryteriami ocen zachowania, klasowym 

regulaminem zachowania 

pogadanka, analiza treści 

dokumentów szkolnych, 

zapoznanie z kalendarzem roku 

szkolnego 

Uczeń: 

 dba o wystrój klasy, 

 rozumie swoje prawa i obowiązki, 

 zna kryteria ocen z zachowania. 

 Wybór samorządu klasowego 

 zadania i obowiązki członków samorządu, 

 umiejętność współdziałania w grupie, 

 zasady demokratycznych wyborów 

prezentacje kandydatów, 

wybory, elementy dyskusji, 

ustalenie zasad współpracy 

samorządu z wychowawcą i 

nauczycielami 

 potrafi zgłosić kandydaturę kolegi, koleżanki i 

uzasadnić swój wybór, 

 potrafi dokonać prezentacji swojej osoby jako 

kandydata do samorządu, 

 potrafi współdziałać w grupie 

 Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

 sposoby uczenia się, 

 czynniki wpływające na sukcesy, przyczyny porażek, 

 higiena pracy umysłowej 

ankieta, rozmowy kierowane, 

„burza mózgów” 
 zna sposoby zbierania informacji  

i przyswajania wiadomości, 

 dostrzega wpływ różnych czynników na 

własne sukcesy i porażki  

 Ludzie i sytuacje, okazywanie uczuć i reakcje 

 sposoby okazywania uczuć, potrzeba „bycia kochanym”, 

 radzenie sobie z negatywnymi emocjami  

scenki dramowe, pogadanka, 

opowiadanie, analiza sytuacji 

dnia codziennego, pantomima 

 dostrzega potrzebę okazywania uczuć dla 

prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 

 wie, jak radzić sobie z negatywnymi 

emocjami, uczuciami 

 Prawa i obowiązki przyjaciół 

 znaczenie przyjaźni w życiu człowieka, 

 różnice między koleżeństwem a przyjaźnią, 

 po czym poznać prawdziwego przyjaciela? 

pogadanka, scenki dramowe, 

analiza treści historyjek 

obrazkowych, fragment 

opowiadania 

 rozumie wartości uczuć jakie daje 

przyjaźń(akceptacja, bezpieczeństwo), 

 potrafi określić prawa i obowiązki przyjaciół, 

 wie, jakie cechy powinien posiadać 

prawdziwy przyjaciel 

 Znaczenie rodziny w życiu człowieka 

 współodpowiedzialność za życie w rodzinie, 

 konflikty rodzinne, sposoby ich rozwiązywania 

 

pogadanka z elementami 

dyskusji, „burza mózgów”, 

drzewo decyzyjne, ćwiczenia 

dramowe 

 zna sposoby rozwiązywania konfliktów w 

rodzinie, 

 docenia rolę rodziny w życiu każdego 

człowieka 

 Praca i obowiązki członków rodziny 

 wartość pracy w życiu człowieka, 

pogadanka, opowiadanie, 

analiza treści historyjki 
 rozumie potrzebę ustalenia  

i respektowania praw i obowiązków  
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 ważność praw każdego członka rodziny, 

 odpowiedzialność w rodzinie, 

 tradycje rodzinne 

obrazkowej w rodzinie, 

 potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu 

rodzinnym,  

 szanuje rodzinne tradycje 

 Czym jest praca dla człowieka? 

 rodzaje pracy, 

 niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem niektórych 

zawodów, 

 predyspozycje zawodowe, kim chciałbym być  

i dlaczego? 

 pracoholizm i jego negatywne skutki 

rozmowy kierowane, spotkanie 

z osobą wykonującą ciekawy 

zawód, analiza treści artykułu 

prasowego, ankieta 

 potrafi dostrzec wartości pracy  

w życiu każdego człowieka, 

 wie, że praca daje satysfakcję, jeśli jest 

zgodna z zainteresowaniami człowieka, 

 zna negatywne skutki pracoholizmu  

 Dlaczego potrzebne są nam doświadczenia? 

 gromadzenie doświadczeń, ich sens, 

 ważność obserwacji i przeżyć jako poznawanie życia 

„burza mózgów”, pogadanka, 

opowiadanie, analiza treści 

ilustracji tematycznych” 

 rozumie potrzebę zdobywania doświadczeń, 

 potrafi określić i docenić swoje reakcje w 

kontaktach z bliskimi 

 Prawo – przywilej czy obowiązek? 

 znaczenie prawa w dziejach ludzkości, 

 rodzaje prawa, 

 Konstytucja RP 

pogadanka, analiza treści 

wybranych artykułów 

Konstytucji RP, debata „za i 

przeciw” 

 dostrzega znaczenie prawa w dziejach 

ludzkości, 

 rozumie prawa i obowiązki zawarte w 

konstytucji 

 Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka 

 poznanie podstawowych praw człowieka, dokumentów, w 

których są zawarte, 

 tożsamość europejska 

analiza treści wybranych 

dokumentów, pogadanka 
 dostrzega potrzebę otwartości w 

nawiązywaniu współpracy w celu 

podejmowania wspólnych działań, 

 potrafi wykazać się umiejętnością otwartości i 

dialogu, 

 zna najważniejsze dokumenty zawierające 

prawa człowieka 

 Prawa i obowiązki dojrzałości 

 Różne rodzaje dojrzałości (dojrzałość emocjonalna, społeczna 

itp.) 

 cechy człowieka dojrzałego, 

 

„burza mózgów”, rozmowy 

kierowane, kwestionariusz 

samooceny 

 wie, jakie cechy powinien posiadać człowiek 

dojrzały, 

 stara się być odpowiedzialny za powierzone 

mu zadania 

 Alkohol szkodzi! 

 wpływ alkoholu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka, 

scenki dramowe, drzewo 

decyzyjne, rozmowy 
 rozumie i dostrzega zależności między 

spożywaniem alkoholu a zdrowiem 
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 przyczyny uzależnienia, 

 pomoc dla osób uzależnionych 

kierowane człowieka, 

 potrafi odmówić spożycia alkoholu i 

świadomie preferuje zdrowy styl życia, 

 wie gdzie szukać pomocy dla osób 

uzależnionych 

 Nałogi, nawyki – NIE! Zdrowy styl życia – TAK! 

 rodzaje uzależnień, nawyków, ich przyczyny i skutki, 

 gdzie szukać pomocy? 

pogadanka, spotkanie z 

pielęgniarką lub lekarzem, 

praca z encyklopedią 

multimedialną 

 dostrzega zagrożenie życia ze strony nałogów 

i złych nawyków, 

 potrafi dbać o własny zdrowy styl życia, 

 

 Zbieram informacje o własnym rozwoju psychofizycznym 

 umiejętność i odwaga szukania informacji o własnym rozwoju, 

 dostrzeganie swoich „mocnych” i „słabych stron” 

film dydaktyczny, „burza 

mózgów”, rozmowa 

kierowana, ankieta 

 zna możliwości zbierania prawidłowych 

informacji o dojrzewaniu, rozwoju fizycznym 

i psychicznym, 

 dostrzega swoje wady i zalety 

 Uczę się akceptacji siebie 

 odnajdywanie wartości życia w sobie i wokół siebie, 

 wygląd a charakter 

pogadanka, fragment 

opowiadania, analiza treści 

historyjek obrazkowych 

 dostrzega znaczenie wewnętrznych cech 

człowieka, 

 wie, że akceptacja siebie jest potrzebna do 

prawidłowego funkcjonowania człowieka 

 Przed decyzją wyboru zawodu 

 poczucie odpowiedzialności za wybór zawodu, 

 potrzeba rozwoju swoich zainteresowań, samokształcenie i 

samodoskonalenie się, 

 poczucie obowiązku, cechy dobrego pracownika 

spotkanie z psychologiem 

szkolnym, pogadanka, 

kwestionariusz samooceny, 

„burza mózgów” 

 dostrzega znaczenie odpowiedzialności w 

życiu człowieka, 

 wie, że rozwój chęci i możliwości jest zależny 

od własnych decyzji 

 Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem? 

 prawo każdego człowieka do szczęścia, 

 szukanie pozytywnych cech w każdym człowieku, 

 „pieniądze szczęścia nie dają” – prawda czy fałsz? 

„burza mózgów”, pogadanka, 

fragment opowiadania 
 wie, że każdy człowiek ma prawo być 

szczęśliwym, 

 potrafi dostrzec pozytywne cechy u każdego 

człowieka 

 Rola autorytetów w życiu człowieka 

 co to jest autorytet? 

 osoby, które cenię i podziwiam, 

 wybitni Polacy, 

 wybór i urzeczywistnienie wartości służących osobistemu 

rozwojowi 

praca z encyklopedią, „burza 

mózgów”, pogadanka z 

elementami dyskusji 

 rozumie siebie i drugiego człowieka, 

 potrafi szanować innych, 

 rozumie potrzebę wysiłku 

samowychowawczego 
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 Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem – co z tego wynika? 

 patriotyzm i jego przejawy,  

 czy jestem patriotą? 

 tradycje narodowe, wybitni Polacy 

„burza mózgów”, rozmowy 

kierowane, oglądanie zdjęć, 

ilustracji, scenki dramowe 

 rozumie pojęcia: patriota, patriotyzm, 

tożsamość narodowa, 

 zna symbole narodowe, odnosi się do nich z 

szacunkiem, 

 ma poczucie przynależności narodowej 

 Co każdy Polak powinien wiedzieć o Unii Europejskiej? 

 korzystanie z różnych źródeł informacji, 

 podstawowe informacje o unii, 

 korzyści płynące z przynależności Polski do unii, 

 obowiązki Polski wobec unii 

film dydaktyczny, pogadanka, 

oglądanie zdjęć, ilustracji, 

broszury, plakaty, 

słuchanie hymnu unii, konkurs 

klasowy 

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 dostrzega procesy integracyjne zachodzące w 

Europie, 

 zna podstawowe zasady funkcjonowania Unii 

Europejskiej 

 Parlament RP i Parlament Europejski 

 struktura, kompetencje sejmu, senatu, Parlamentu 

Europejskiego, 

 przedstawiciele rządu Polski, dziedziny ich odpowiedzialności 

praca z tekstem, pogadanka, 

analiza tablicy schematycznej 
 zna ogólną strukturę Parlamentu 

Europejskiego, jego kompetencje, 

 zna kompetencje Sejmu i Senatu, 

 zna głównych przedstawicieli polskiego rządu 

 Kończymy edukację w gimnazjum – nasze sukcesy i porażki 

 wyniki uczniów w nauce, 

 sukcesy indywidualne, zespołowe, 

 porażki i ich przyczyny, wnioski na przyszłość 

rozmowy kierowane, analiza 

osiągnięć, porażek, wyciąganie 

wniosków, ankieta  

 dokonuje oceny swoich osiągnięć i porażek, 

 zna przyczyny swoich niepowodzeń i wie jak 

im zapobiegać 

 

 
 

  

 

 

„ŻYJ W ZGODZIE Z SOBĄ I INNYMI” 

CZĘŚĆ PROFILAKTYCZNA 

  
  

  
WSTĘP 
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 PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym:  

 chorobom, wypadkom, przestępczości itp., jeden z podstawowych kierunków działania  

 współczesnej medycyny polegających na usuwaniu przyczyn różnych chorób. 
  

Słownik Wyrazów Obcych 
  

  

Środowisko, w którym dorasta młody człowiek, jest coraz bardziej zróżnicowane  

pod względem moralnym, kulturowym i społeczno – ekonomicznym. Polska znajduje się  

w sytuacji sprzyjającej deprywacji potrzeb, określonej transformacji – niesie to zagrożenia egzystencjonalne. Kraj nasz atakowany jest przez 

media, w których wylewa się różnorodne mniej lub bardziej odpowiednie wzory zachowania. Sprzyja to uleganiu przez młodzież różnym 

kulturom, wchodzeniu w subkultury, ujawnianiu zachowań agresywnych, jak i sięganiu  

po środki uzależniające. 

Najlepszą formą przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i uzależnieniom  

od środków psychoaktywnych jest oddziaływanie na środowisko szkolne oraz rodzinę. Konieczne jest wychowanie prozdrowotne oraz 

propagowanie wśród młodzieży modelu zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu bez alkoholu, papierosów i narkotyków. Służą temu 

m.in. oddziaływania psychowychowawcze, zabawy integracyjne i zajęcia pozalekcyjne, indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz 

badania ankietowe jako wskaźnik  

dla działań projektujących. 

Aby zapobiec niekorzystnym zjawiskom i tworzyć „bezpieczną szkołę”, obecny Szkolny Program Profilaktyczny w Szkole 

Podstawowej w Gnojnicy Dolnej pt. „Żyj w zgodzie z sobą  

i innymi” został dostosowany do zmieniających się potrzeb naszej szkoły. Powstał w oparciu  

o Szkolny Program Wychowawczy (oba programy wzajemnie się uzupełniają i przenikają), doświadczenie pracy z uczniami, rodzicami i 

gronem pedagogicznym oraz analizę literatury przedmiotowej. 

   

I.                   ADRESACI PROGRAMU 
  

Adresatami Szkolnego programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Dolnej pt. „Żyj w zgodzie z sobą i innymi” są 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. 

  

II.                TERMIN REALIZACJI PROGRAMU 
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Program będzie realizowany w roku szkolnym 2017 – 2018 oraz w latach późniejszych  

po przeprowadzeniu ewaluacji. 

  

 

III.             CEL GŁÓWNY 
  

Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na ucznia, jego środowisko w celu przygotowania uczniów do zdrowego stylu życia i 

zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń. 

  

IV.              CELE SZCZEGÓŁOWE 

  
1.       Eliminowanie agresywnych zachowań uczniów i stosowanej przez nich przemocy. 

2.       Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm zachowań dotyczących kultury osobistej. 

3.       Wykształcenie właściwej postawy wobec problemów uzależnień. 

4.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze. 

5.       Pomoc socjalna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

6.       Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7.       Kontynuacja współpracy z instytucjami na rzecz profilaktyki (GOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Policja, 

Caritas, Parafia). 

8.       Zapoznanie z wykazem instytucji, w których można uzyskać pomoc. 

  

V.                 FORMY REALIZACJI 

  
1.      Indywidualna rozmowa z uczniem. 

2.      Spotkania z rodzicami. 

3.      Zajęcia warsztatowe. 

4.      Mini wykłady. 

5.      Konkursy. 

6.      Spektakle profilaktyczne. 

7.      Gazetki. 

8.      Programy profilaktyczne. 

9.      Prezentacja materiałów profilaktycznych. 

10.  Gry i zabawy integracyjne. 
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VI.              PLANOWANE EFEKTY 

  
1.      Zmniejszenie przypadków zachowań agresywnych, łamania kodeksu ucznia, uleganiu negatywnym wpływom rówieśników. 

2.      Zmniejszenie zagrożenia sięgania przez dzieci i młodzież po środki uzależniające. 

3.      Wzrost zainteresowań zajęciami pozalekcyjnymi. 

4.      Uczestniczenie uczniów w promocji zdrowego stylu życia. 

5.      Poprawa relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. 

6.      Wzbogacenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki. 

7.     Korzystanie przez rodziców ze wsparcia instytucji profesjonalnej (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, GOPS, Policja, POIK przy 

Pow. Centr. Pomocy Rodzinie w Ropczycach). 

  

VII.           EWALUACJA 

  
1.      Ankiety 

2.      Obserwacje 

3.      Rozmowy (indywidualne i grupowe) 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
Kl .  I – III 

 

  

Tematy lekcji 

Klasa I 1. Bezpieczna droga do szkoły. 

2. Jestem wzorowym pieszym. 

3. Jemy owoce – wartości odżywcze owoców, higiena ich spożywania. 

4. Zdrowo się odżywiamy – przygotowanie posiłków; wartości odżywcze pokarmów, 

planowanie jadłospisów. Higiena i estetyka spożywania posiłków. 

5. Przetwory mleczne – ich rodzaje i znaczenie w odżywianiu człowieka. 

6. Bezpieczne zabawy zimowe. Dbamy o swoje zdrowie, uprawiając różne sporty zimowe. 

7. Bezpiecznie poruszamy się po drogach zimą. 

8. Dlaczego chorujemy ? Stan zdrowia i choroby – zachowania zagrażające zdrowiu. 

9. Higiena osobista – sposób na zapobieganie chorobom. 

10. Śnieżnobiały uśmiech – czy potrafię dbać o higienę jamy ustnej ? 

11. Mój dobry i zły dzień. Możemy zmienić nieprzyjemne sytuacje. 

12. Bezpieczne wakacje – Ekoludek radzi, gdzie i jak bezpiecznie wypocząć.  

Klasa II 1. Przestrzeganie kultury zachowania w różnych sytuacjach. 

2. Przestrzeganie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. 

3. Zasady poruszania się po drogach na wsi, w mieście, poza miastem. 

4. Bezpieczeństwo na drodze. 

5. Praktyczne przechodzenie przez jezdnię. 

6. Zachowanie zasad bezpieczeństwa  w czasie zabaw na powietrzu. 

7. Pomoc kolegom w różnych sytuacjach. 

8. Znaczenie warzyw dla zdrowia dla człowieka. 

9. Znaczenie wartości odżywczych warzyw 

10. Stosunek do niepełnosprawnych. 

11. Umiejętne wyrażanie uczuć szacunku, miłości i wdzięczności. 

12. Troska o zdrowie. Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu. Psychozabawa. Czy mogę sam 

wychodzić na dwór? 

13. Różne formy spędzania czasu. 

14. Stosunek rodziców, rodzeństwa. Stosunek wnuków do dziadków. 

15. Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu. 

16. Znaczenie uprawiania sportów. Planowanie wypoczynku zimowego. 

17. Bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu i lodzie. 
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18. Respektowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. 

19. Zasady bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku. 

Klasa III 1. Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

2. Zasady przechodzenia przez jezdnię. 

3. Rola znaków drogowych. Główne przyczyny wypadków drogowych z udziałem dzieci. 

Bezpieczna jazda na rowerze. 

4. Szkodliwość hałasu. 

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw. 

6. Zasady korzystania z komputera. 

7. Znaczenie uprawiania sportu. 

8. Znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka. Bezpieczeństwo w czasie gier i zabaw. 

9. Tolerancja w stosunku do ludzi o odmiennym wyglądzie. 

10. Różne formy spędzania czasu wolnego. 

11. Kodeks postępowania w czasie zimy. 

12. Bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu i lodzie. 

13. Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu. Właściwy ubiór dostosowany do pogody. 

14. Zachowanie bezpieczeństwa wokół torów i na przejazdach kolejowych. 

15. Bezpieczeństwo na drogach. 

16. Znaczenie znaków drogowych na drogach leśnych. Rodzaje dróg i skrzyżowań. 

17. Bezpieczeństwo podczas podróży oraz w czasie zabaw i wypoczynku.  

P
rz

ew
id

y
w

an
e 

o
si

ąg
n

ię
ci

a.
 

U
cz

eń
: 

1. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

2. Umie wypowiadać się  na temat swojego bezpiecznego zachowania się na drodze. 

3. Rozpoznaje poznane znaki drogowe. 

4. Wie, jakie korzyści dla zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu. 

5. Uzasadnia konieczność właściwego odżywiania się ( znaczenie warzyw i owoców dla 

zdrowia człowieka). 

6. Zna znaczenie spożywania mleka i jego przetworów dla wzrostu i rozwoju organizmów. 

7. Dba o właściwe warunki higieniczne w trakcie przygotowania posiłków. 

8. Rozumie pojęcie : „choroba”, „chory”, „ zdrowy”. 

9. Wie jak dbać o higienę osobistą i higienę jamy ustnej. 

10. Zna zasady walki z hałasem. 

11. Potrafi zagospodarować wolny czas. 

12. Potrafi wybrać bezpieczne miejsca zabaw ruchowych. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
Kl . IV – VII 

 

Kl . IV   

 

Blok Tematyka lekcji  Odpowiedzialni 

I.
 B

ez
p

ie
cz

eń
st

w
o

 w
 s

zk
o

le
 

i 
p

o
za

 s
zk

o
łą

. 

1. Bezpieczny marsz do szkoły.  

2. Warunki bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych, wycieczek 

szkolnych oraz w czasie ferii i wakacji. 

3. Podstawowe zasady poruszania się pieszych i kierujących pojazdami na 

drogach, realizacja  zagadnień z wychowania komunikacyjnego.  

4. Pierwsza pomoc w niektórych urazach. 

5. Zasady korzystania z pomocy pogotowia ratunkowego, policji, straży 

pożarnej. 

wychowawca  

n-l wf 

n-l techniki 

 

n-l przyrody 

II
. 

Z
d

ro
w

y
 s

ty
l 

o
d

ży
w

ia
n

ia
 

si
ę.

 

1. Zasady właściwego odżywiania się.  

2. Estetyka sporządzania i spożywania posiłków. 

3. Zasady zachowania się przy stole. 

4. Zabezpieczanie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem. 

5. Postępowanie w przypadku zatruć i zakrztuszeń. 

wychowawca 

n-l przyrody 

 

higienistka 

II
I.

 C
o

d
zi

en
n

a 

tr
o

sk
a 

o
 h

ig
ie

n
ę.

 1. Czynności związane z utrzymaniem w czystości ciała, odzieży i obuwia.  

2. Higiena jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. 

3. Estetyczny i stosowny ubiór ucznia (sportowy, wizytowy, letni, zimowy). 

4. Czym grozi nieprzestrzeganie higieny osobistej? (choroby pasożytnicze, 

zatrucia pokarmowe). 

wychowawca 

n-l przyrody 

n-l wf 

 

higienistka 
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IV
. 

Z
n

ac
ze

n
ie

 r
u

ch
u
, 

d
o

b
re

j 
o

rg
an

iz
ac

ji
 

za
ję

ć 
i 

w
ła

śc
iw

eg
o

 

o
d

p
o

cz
y

n
k
u
 

1. Prawidłowa postawa ciała.  

2. Postępowanie korekcyjne przy wadach kręgosłupa i kończyn dolnych. 

3. Czas, miejsce i sposoby właściwego uczenia się i odrabiania lekcji. 

4. Planowanie rozkładu dnia. 

5. Przekazywanie modeli aktywnych form wypoczynku, wycieczki rowerowe, 

rajdy piesze. 

wychowawca 

n-l wf 

n-l przyrody, rodzice 

V
. 

P
sy

ch
o

sp
o

łe
cz

n
e 

as
p

ek
ty

 

zd
ro

w
ia

. 

1. Zasady zdrowej rywalizacji.  

2. Koleżeństwo, przyjaźń, współpraca. 

3. Zachowania w sytuacjach trudnych i wobec porażek. 

4. Okazywanie pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. 

5. Jak pomóc tym, którzy czują się inni? 

6. Ja i moja rodzina  radości i smutki. 

wychowawca 

V
I.

 Ż
y

ci
e 

b
ez

 

n
ał

o
g

ó
w

. 1. Nałogi, czyli niewola na własne życzenie.  

2. Zagrożenia związane z paleniem tytoniu. 

3. Umiem odmawiać - potrafię powiedzieć „nie”. 

4. Obchody Ogólnoświatowego dnia bez papierosa. Konkurs plastyczny pod 

hasłem :Nie palę 

wychowawca  

 

 

KL.V 
 

Blok Tematyka lekcji  Odpowiedzialni 

I.
 B

ez
p

ie
cz

eń
st

w
o

 

w
 s

zk
o

le
 i

 

p
o

za
 s

zk
o

łą
. 

1. Bezpieczna droga do i ze szkoły.  

2. Niebezpieczne miejsca, sytuacje, zachowania stwarzające zagrożenie dla 

zdrowia i życia. 

3. Pożary przyczyną strat materialnych i ofiar ludzkich przyczyny powstawania 

pożarów, zapobieganie pożarom, sygnały i instrukcje przeciwpożarowe, 

postępowanie w czasie pożaru). 

4. Realizacja zagadnień z wychowania komunikacyjnego. 

wychowawca  

n-l techniki 

n-l przyrody 
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II
. 

Z
d

ro
w

y
 s

ty
l 

o
d

ży
w

ia
n

ia
 

si
ę.

 

1. Jak się odżywiam?  

2. Odżywianie się ludzi w przeszłości i współcześnie. 

3. Błędy żywieniowe. 

4. Jak ustrzec się przed zatruciem grzybami? Rozpoznawanie grzybów 

trujących i jadalnych. 

wychowawca 

n-l historii 

 n-l przyrody 

 

II
I.

 C
o

d
zi

en
n

a 

tr
o

sk
a 

o
 h

ig
ie

n
ę.

 1. Czystość ciała jako warunek zdrowia.  

2. Podstawowe zasady przestrzegania higieny w mieszkaniu, szkole, miejscu 

pracy i wypoczynku (dbałość o czystość i estetykę, właściwe oświetlenie, 

ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń). 

3. Czysty i estetyczny wygląd ucznia. 

wychowawca  

 higienistka 

IV
. 

Z
n

ac
ze

n
ie

 

ru
ch

u
, 
d

o
b

re
j 

o
rg

an
iz

ac
ji

 

za
ję

ć 
i 

w
ła

śc
iw

eg
o

 

o
d

p
o

cz
y

n
k
u

. 

1. Wysiłek fizyczny źródłem sprawności i prawidłowych czynności organizmu.  

2. Jak wypoczywają członkowie mojej rodziny? 

3. Indywidualne i grupowe formy spędzania czasu wolnego. 

4. Przekazywanie modeli aktywnych form wypoczynku wycieczka rowerowa: 

Gnojnica - Mała. 

5. Przedmioty łatwe i trudne:  kolejność uczenia się i odrabiania lekcji. 

6. Moje i twoje hobby i pasje. 

n-l wf 

wychowawca 

rodzice 

V
. 

P
sy

ch
o

sp
o

łe
cz

n
e 

as
p

ek
ty

 

zd
ro

w
ia

. 

1. Samoocena własnych mocnych i słabych stron. Wzmacnianie poczucia 

własnej wartości.  

2. Sposoby rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych. 

3. Jak być dobrą koleżanką, dobrym kolegą? 

4. Emocje pozytywne i negatywne. 

5. 5. Wartości więzi rodzinnych. 

wychowawca 

V
I.

 Ż
y

ci
e 

b
ez

 

n
ał

o
g

ó

w
. 

1. Zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu.  

1. Zorganizowanie spotkania z lekarzem na temat: Wpływ alkoholu na 

organizm człowieka. 

2. Ankieta dotycząca problematyki uzależnień. 

wychowawca  

 

 

KL. VI 
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Blok Tematyka lekcji  Odpowiedzialni  
I.

 B
ez

p
ie

cz
eń

st
w

o
 

w
 s

zk
o

le
 i

 p
o

za
 

sz
k

o
łą

. 
1. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły. 

1. Zagrożenia trującymi środkami chemicznymi w gospodarstwie domowym i 

w środowisku. 

2. Niewypały, niewybuchy, środki pirotechniczne przyczyną kalectwa lub 

śmierci. 

3. Właściwa obsługa urządzeń elektrycznych i gazowych. 

wychowawca 

n-l przyrody 

II
. 

Z
d

ro
w

y
 s

ty
l 

o
d

ży
w

ia
n

ia
 

si
ę.

 

1. Co to jest zdrowa żywność? 

2. Witaminy i ich rola w organizmie. 

3. Niedobór i nadmiar pokarmu  konsekwencje dla zdrowia. 

4. Jak odżywiają się różne narody? 

wychowawca 

n-l przyrody 

II
I.

 C
o

d
zi

en
n

a 

tr
o

sk
a 

o
 h

ig
ie

n
ę.

 1. Higiena w okresie dojrzewania. 

2. Środki czystości i kosmetyki do codziennej pielęgnacji ciała. 

3. Jak możemy kontrolować stan swojego organizmu? (tętno, oddech, waga 

ciała, stan skóry). 

4. Higiena sportu. 

wychowawca 

n-l wf 

IV
. 

Z
n

ac
ze

n
ie

 

ru
ch

u
, 
d

o
b

re
j 

o
rg

an
iz

ac
ji

 

za
ję

ć 
 

i 
w

ła
śc

iw
eg

o
 

o
d

p
o

cz
y

n
k
u

. 

1. Wypoczynek czynny a wypoczynek bierny  jak i kiedy odpoczywać? 

2. Wpływ uprawiania sportów, turystyki i zabaw ruchowych na samopoczucie 

fizyczne, system nerwowy i psychikę. 

3. Właściwa organizacja czasu na naukę, pracę i wypoczynek. 

4. Mój pokój do pracy i wypoczynku. 

5. Przekazywanie modeli aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

wycieczka rowerowa: Gnojnica Dolna-Borki Chechelskie-Mała. 

wychowawca 

n-l wf 

rodzice 
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V
. 

P
sy

ch
o

sp
o

łe
cz

n
e 

as
p

ek
ty

 

zd
ro

w
ia

. 

1. Jak pomóc osobom nieśmiałym z kompleksami? 

2. Asertywność  sztuką bycia sobą. 

3. Wpływ stresu na zdrowie człowieka. 

4. Warunki i zasady dobrych kontaktów między ludźmi. 

5. Problemy w rodzinie a sposoby ich rozwiązywania. 

6. AIDS, choroba, której nie należy się bać, lecz dużo o niej wiedzieć. 

wychowawca 
V

I.
 Ż

y
ci

e 
b

ez
 

n
ał

o
g

ó
w

. 1. Jak może odbywać się wkraczanie w nałóg? 

2. Zagrożenia związane z przyjmowaniem narkotyków i leków. 

3. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat: Skutki przyjmowania 

narkotyków. 

4. Ankieta dotycząca problematyki uzależnień. 

wychowawca 
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Klasa VII 
 

Działy Bloki tematyczne  Tematyka zajęć Odpowiedzialni 

P
o

zn
aw

an
ie

 u
cz

n
ió

w
 Zajęcia integracyjne: 

 przełamanie onieśmielenia, 

 obserwacja uczniów 

1. Zawarcie kontraktu z klasą. 

2. Gra z piłką  podaj swoje imię. 

3. Baza danych,  autografy. 

4. Wywiady. 

5. Jestem. 

6. Twój ogród fantazji, szkoła moich marzeń. 

7. Rajd pieszy po najbliższej okolicy. 

8. Wspólne biesiadowanie. 

9. Dyskoteka. 

Wychowawcy 

In
te

g
ra

cj
a 

ze
sp

o
łu

 

k
la

so
w

eg
o
 

Zajęcia integracyjne: 

 wzajemne poznawanie siebie 

 budowanie zaufania 

 doskonalenie komunikacji 

 rozwijanie empatii 

i zrozumienia 

 integracja i rozwój grupy 

1. Moje hobby. 

2. Komu ufamy i dlaczego. 

3. Nić Ariadny  ankieta. 

4. Nawiązywanie kontaktu  drama. 

5. Sztuka dyskusji. 

6. Wyrażanie uczuć negatywnych. 

7. Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach 

życiowych. 

8. Sezamie otwórz się. 

9. Klasowa :Puszka Pandory. 

Wychowawcy  

W
sp

ó
łp

ra
ca

 z
 r

o
d

zi
ca

m
i 

w
 z

ak
re

si
e 

p
ro

fi
la

k
ty

k
i 

d
o
m

o
w

ej
 

1. Informowanie o organizacyjno-

prawnych możliwościach 

wpływu na funkcjonowanie 

szkoły 

 zapoznanie z WSO 

 zapoznanie z: kontraktem, programem 

wychowawczym, programem profilaktycznym 

Wychowawcy 

 n-l prowadzący 

zajęcia 

2. Zachęcanie do uczestnictwa 

w różnych obszarach życia 

szkoły. Podtrzymywanie 

gotowości do współpracy 

 pomoc i uczestnictwo w imprezach klasowych i 

szkolnych 

   

3. Umożliwienie dokonywania 

wyborów 

Rodzice są gotowi do podejmowania decyzji 

odnośnie: 

 religii 

 wycieczek, rajdów 

 zajęć pozalekcyjnych 
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4. Gotowość do dzielenia 

odpowiedzialności 

Rodzice uczestnicząc w imprezach klasowych i 

szkolnych są współodpowiedzialni za 

bezpieczeństwo dzieci 

   

 

 

GIMNAZJUM 

 
Kl . II – III 

 

 

 

Klasa II 

 

Dział Zadania Tematyka zajęć Odpowiedzialny 

P
ro

fi
la

k
ty

k
a 

k
o

n
ta

k
tó

w
 z

 u
ży

w
k

am
i 

Zdiagnozowanie ankiet w klasach: 

alkohol, narkotyki, nikotyna 

Przeprowadzenie ankiet w klasach. 

Analiza ankiet i opracowanie wniosków. 

Przedstawienie wyników ankiet uczniom, 

rodzicom, Radzie Pedagogicznej.    

wychowawcy 

klas   

Zorganizowanie spotkań ze 

specjalistami d/s uzależnień 

Przeprowadzenie programów 

profilaktyczno – 

wychowawczych. 

1. Przepisy prawne dotyczące alkoholu 

i narkotyków.  

2. Zagrożenia wynikające z kontaktów 

z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.  

3. Mechanizmy powstawania uzależnienia 

z uwzględnieniem różnic indywidualnych.  

4. Związek uzależniających środków 

chemicznych z AIDS i innymi chorobami. 

5. Spotkanie z: lekarzem, policjantem, 

psychologiem, trzeźwym alkoholikiem, 

byłym narkomanem. 
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P
ro

fi
la

k
ty

k
a 

za
ch

o
w

ań
 

ag
re

sy
w

n
y

ch
 1. Dążenie do zwiększenia 

samoświadomości na wybór 

zachowań, które pozwolą  

uwalniać nagromadzone 

emocje w sposób 

akceptowany  społecznie.  

Uczucia, emocje. Sposoby okazywania 

uczuć  empatia. Sposoby reagowania w 

trudnych sytuacjach. Konsekwencje zachowań 

agresywnych. Metody radzenia sobie ze 

złością, gniewem. 

wychowawcy 
P

ro
fi

la
k

ty
k

a 

in
n

y
ch

 z
ag

ro
że

ń
  Dążenie do ograniczenia 

wagarowania.  

Ograniczenie ryzyka zetknięcia 

się ze sektą.  

Motywy wagarowania. Zagrożenia 

i niebezpieczeństwa, bilans korzyści i strat.  

Konsekwencje i skutki wynikające 

z wagarowania.  

Jak rozpoznać sektę? Metody werbunku 

i sposoby uzależnienia przez członków sekty.  

Umiejętne korzystanie z Internetu  

Wychowawcy 

 

K
sz

ta
łt

o
w

an
ie

 c
ec

h
 c

h
ar

ak
te

ru
 

sp
o

łe
cz

n
ie

 a
k

ce
p

to
w

an
y

ch
 i

 z
g

o
d

n
y

ch
 z

 

h
ie

ra
rc

h
ią

 w
ar

to
śc

i 
za

w
ar

ty
ch

 w
 

p
ro

g
ra

m
ie

 w
y

ch
o

w
aw

cz
y

m
 s

zk
o

ły
. 

Samopoczucie i rozwój osobowy. 

Poczucie własnej wartości.  

   

Tolerancja.  

   

   

     

Jestem sobą i potrafię powiedzieć 

NIE.  

   

   

   

   

   

Moja wolność.  

1. Poczucie własnej wartości a samoocena i 

samorealizacja. 

2. Poczucie własnej wartości a cele życiowe i 

osiągane sukcesy. 

3. Tolerancja jako zasada i wartość. Granice 

tolerancji. 

4. Praca nad własną postawą. 

5. Asertywna obrona własnego zdania. 

6. Decyzje, wybory, możliwości 

kompromisu. 

7. Wolność i dążenie do określenia 

tożsamości jako wartości nadrzędne 

nastolatków. 

8. Zagrożenia, niebezpieczeństwa dla 

wolności (nacisk na obszar – moje ciało). 

Wychowawca, 

Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

  



Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej 

74 

 

W
sp

ó
łp

ra
ca

 z
 r

o
d

zi
ca

m
i 

1. Współudział rodziców w 

tworzeniu dokumentów 

regulujących pracę szkoły. 

2. Udział w strukturach szkoły. 

3. Różne formy spotkań 

indywidualnych wynikające z 

bieżących potrzeb. 

4. Ewaluacja pracy profilaktyczno 

wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły poprzez wyrażanie 

opinii o szkole. 

5. Działania edukacyjne. 

10. Szkolny program wychowawczy. 

11. Klasowy program wychowawczy. 

12. Tematyka spotkań klasowych. 

13. Kontakty: nauczyciel - uczeń -rodzic. 

1. Rada Rodziców. 

2. Trójki klasowe. 

3. Indywidualne rozmowy wychowawcze. 

4. Odwiedziny w domach rodzinnych. 

5. Udział rodziców w wycieczkach klasowych. 

6. Pomoc przy organizowaniu spotkań 

klasowych i uroczystości szkolnych. 

7. Opieka podczas dyskotek. 

8. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, 

analiza, wnioski. 

9. Pogadanki na temat uzależnień, agresji, 

wagarów. 

10. Zajęcia edukacyjno warsztatowe z 

rodzicami uczniów sprawiających kłopoty 

wychowawcze. Nabywanie umiejętności 

twórczego rozwiązywania problemów na 

płaszczyźnie rodzice dziecko i problemów 

dziecko rówieśnicy. 

Rodzice, 

wychowawcy 

Dyrekcja 

uczniowie 

psycholog PPP 

 

Klasa III 
 

Dział Treści Odpowiedzialni 

P
o

d
ej

m
o

w
an

ie
 p

rz
ez

 m
ło

d
zi

eż
 

d
ec

y
zj

i 
o

 w
y
b

o
rz

e 
k

ie
ru

n
k

u
 

sw
o

je
g

o
 k

sz
ta

łc
en

ia
, 

cz
y

li
 

p
ie

rw
sz

ej
 d

ec
y

zj
i 

za
w

o
d

o
w

ej
. 

1. Obraz siebie rola samooceny w trafnym wyborze zawodu. 

2. Podejmowanie decyzji zawodowej. 

3. Wybieramy zawód zgodnie z zainteresowaniami. 

4. Poznajemy zawody. 

5. Określamy drogi prowadzące do zawodu. Szkolny i pozaszkolny 

system kształcenia. 

Wychowawcy klas 
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E
g

za
m

in
  1. Próg egzaminacyjny stres. 

2. Radzenie sobie ze stresem. 

3. Emocje i ich związek z przeżywaniem określonych sytuacji. 

Wychowawcy klas 
R

o
d

zi
ce

 w
 

p
ro

fi
la

k
ty

c

e 

1. Jak pomóc dziecku rozwiązać jego problem? 

2. Czym jest wychowanie? 

Wychowawcy klas 

 

 

VIII.        SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DZIAŁAŃ        

  

Problem Zadania 
Formy i metody 

interwencji profilaktycznej 
Realizator 

Proponowany termin 

realizacji 

W
U

L
G

A
R

Y
Z

M
Y

 

–
 b

ra
k
 k

u
lt

u
ry

 o
so

b
is

te
j 

 1. Rozpoznanie problemów wśród 

gimnazjalistów 

2. Lekcja „savoir –

vivre” 

 3. Przygotowanie 

tabliczek 

informacyjnych 

(dyscyplinujących 

ucznia) 

 4. Egzekwowanie 

stroju uczniów   

na uroczystościach 

szkolnych 

 5. Uświadamianie 

rodziców o 

niestosownym 

zachowaniu dzieci  

ankieta 

godziny wychowawcze 

poświęcone tematowi 

dobrego zachowania 

 przygotowanie tabliczek w 

celu zwrócenia uwagi na 

problem kultury osobistej 

uczniów, np. „Proszę, 

oszczędzaj wodę” (w 

toalecie), „Proszę nie 

śmieć”, „Proszę zamknij 

drzwi” (przy wejściu) 

 brak właściwego stroju 

zostanie odnotowany w 

zeszycie zachowań ucznia 

 zebrania, rozmowy 

indywidualne 

wychowawcy klas 

  

Opiekun SU 

 

Nauczycie 

 

Listopad 

  

  

 Zgodnie z programem 

pracy wychowawcy klasy 

Wrzesień  

   

  

  

  

  

Na bieżąco 

  

  

  

W miarę potrzeb 

 Tematyka lekcji wychowawczych dotyczących problemu wulgaryzmu i kultury osobistej: 

(scenariusze lekcji zawarte są w obudowie „Programu edukacji psychologicznej dla uczniów gimnazjum” – E. Sadowska) 

                                                

                               klasa II    1. Porozumiewam się z ludźmi – ale jak? 

                               klasa III   1. Empatia  



Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej 

76 

 

P
A

L
E

N
IE

 

P
A

P
IE

R
O

S
Ó

W
, 

N
A

R
K

O
T

Y
K

I,
 

A
L

K
O

H
O

L
 

 1. Promowanie 

zdrowego stylu życia 

2. Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych 

wspierających 

wszechstronny rozwój 

ucznia 

 3. Obchodzenie w 

szkole 

ogólnoświatowych dni 

dotyczących uzależnień 

i AIDS 

 4.      Obchody 

miesiąca walki z 

uzależnieniami 

realizacja programów 

profilaktycznych 

dotyczących problemu 

nikotyny, alkoholu i 

narkotyków („Budzik”, 

„Proza”, „Jak żyć z 

ludźmi?”) 

realizacja programu 

profilaktyki jamy ustnej 

„Twój piękny uśmiech”  

 godzina wychowawcza 

poświęcone zdrowemu 

odżywianiu się pt. „Czy 

wiesz co jesz?” 

koło redakcyjne tablicy inf. 

SU, sekcja naukowa, koło 

krajoznawcze; koło 

informatyczne , Szkolny 

Klub Sportowy; chór 

      organizacja w szkole 

Ogólnoświatowego Dnia 

bez papierosa, Światowego 

Dnia Zdrowia i Dnia Walki 

z AIDS 

prelekcje specjalistów z 

dziedziny uzależnień 

programy profilaktyczne 

konkurs „Nałogi kradną 

wolność” adresowany do 

młodzieży gimnazjalnej 

edukacja filmowa 

apel okolicznościowy  

 wychowawcy klas 

   

  

     Wychowawcy 

klas pierwszych 

  

     Wychowawcy 

klas 

  

  

  

     Opiekunowie 

kół zainteresowań 

  

  

  

   

     opiekun Rady 

Uczniów 

  

  

      

      W miarę potrzeb 

  

  

  

  

  

     Zgodnie z programem 

pracy wychowawcy klasy 

     Zgodnie z programem 

pracy wychowawcy klasy 

  

     Przez cały rok szkolny 

  

  

  

  

   

     Zgodnie z kalendarzem 

imprez 

  

  

  

     Listopad  

 Tematyka lekcji wychowawczych dotyczących problemu nałogów i stresu: 

(scenariusze lekcji zawarte są w obudowie „Programu edukacji psychologicznej dla uczniów gimnazjum” – E. Sadowska) 

                               klasa II    1. Uzależnienia – czy mnie to dotyczy? 

                                              2. Potrafię dbać o siebie 

                                              3. Zmieniam siebie 

                               klasa III  1. Uzależnienia – jak sobie z nimi radzić?  
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A
G

R
E

S
JA

 
 1. Pedagogika zabawy 

jako element 

redukujący poziom 

napięcia, a co za tym 

idzie - agresji 

2. Integracja uczniów 

na poziomie szkoły 

3.  Konsekwentne i 

systematyczne 

reagowanie na każdy 

przejaw agresji i 

przemocy 

 4. Edukacja filmowa 

 5.  Organizacja zajęć 

warsztatowych 

dotyczących przemocy 

i agresji  

      każda godzina 

wychowawcza rozpoczyna 

się zabawą integracyjną 

  

   

     organizacja 

wycieczek, ognisk, 

dyskotek szkolnych 

  

     pracownicy szkoły 

obserwują zachowania 

agresywne uczniów i 

reagują na nie 

      projekcje filmów na 

godzinach 

wychowawczych 

     godziny 

wychowawcze 

Wychowawcy 

  

     Wszyscy 

nauczyciele 

  

 

     Zgodnie z programem 

pracy wychowawcy klasy 

  

  

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

  

  

     Zgodnie z programem 

wychowawcy klasy 

  

     Zgodnie z programem 

wychowawcy klasy 

 Tematyka lekcji wychowawczych dotyczących problemu agresji: 

(scenariusze lekcji zawarte są w obudowie „Programu edukacji psychologicznej dla uczniów gimnazjum” – E. Sadowska) 

                               klasa II   1. Z agresją stykamy się wszyscy 

                                              2. Rozwiązywanie konfliktów to wielka sztuka 

                                              3. Zmieniam siebie 

                               klasa III  1. Ważne słowo AKCEPTACJA  

U
Z

Y
S

K
A

N
IE

 

P
O

M
O

C
Y

 

 1. Pomoc w 

organizowaniu 

dożywiania dzieci na 

terenie szkoły 

  

2. Pomoc socjalna 

(rzeczowa) uczniom w 

trudnej sytuacji 

materialnej 

 drugie śniadanie  w szkole 

refundowane przez GOPS 

  udzielanie pomocy 

rzeczowej w formie 

odzieży dostosowanej do 

pory roku – Caritas, GOPS 

  udzielanie pomocy 

rzeczowej w formie 

podręczników i przyborów 

szkolnych – GOPS  

 wychowawcy 

  

  

      

 Na bieżąco 

  

  

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

  

  

     II semestr 
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N
IE

Z
N

A
JO

M
O

Ś
Ć

 P
R

A
W

A
 

1. Zapoznanie z 

procedurami 

postępowania w 

stosunku do ucznia 

znajdującego się pod 

wpływem alkoholu, 

narkotyków  

2. Jakie są skutki 

przestępczości 

nieletnich? 

3. Zapoznanie 

młodzieży ze skutkami 

palenia papierosów. 

4. Przedstawienie 

młodzieży procedur 

postępowania w 

przypadku łamania 

zasad dotyczących 

przemocy 

      na godzinach 

wychowawczych, 

      spotkanie z 

policjantem, kuratorem 

sądowym, np. dla klas I 

  

     spotkanie z 

policjantem 

  

spotkanie z kuratorem 

sądowym 

  

  

Wychowawcy klas 

  

  

  

  

      

  

  

      

  

  

     Zgodnie z programem 

pracy wychowawcy klasy 

  

  

     Planuje się na I semestr 

  

     Planuje się na I semestr 

  

  

  

     Planuje się na II semestr 
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W
S

P
Ó

Ł
P

R
A

C
A

 
 1.      Współpraca 

wychowawców klas i 

nauczycieli  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.      Współpraca z 

rodzicami 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

3.      Współpraca z 

instytucjami na rzecz 

profilaktyki 

rozmowy z 

wychowawcami w celu 

podejmowania wspólnych 

zadań  

 uwrażliwienie rady 

pedagogicznej na przejawy 

przemocy 

przekazywanie informacji 

na temat zachowania się 

uczniów, wskazywanie 

rodzicom potrzeb stałej 

współpracy z 

wychowawcami 

organizowanie spotkań 

rodziców – wspólne 

zastanawianie się nad 

przyczynami i sposobami 

eliminowania 

niewłaściwych postaw, 

bieżące informowanie 

rodziców o zachowaniu się 

ich dzieci 

sugestia badań w PPP w 

celu określenia trudności 

zapoznanie się oraz 

udostępnienie informatora 

zawierającego adresy i 

telefony instytucji, 

niosących pomoc 

udział w przedsięwzięciach 

o charakterze 

środowiskowym 

kontynuacja współpracy z 

GOPS-em, Policją, Sądem, 

Parafią, Caritas, PPP  

Pracownicy szkoły 

  

  

  

     Dyrektor 

  

  

     Nauczycie 

le uczący w danej 

klasie 

  

     Wychowawcy 

klas,  

  

 

      Na bieżąco 

  

  

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

  

     Na bieżąco 

  

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

   

  

     Na bieżąco 

  

  

  

     Zgodnie z potrzebami 

  

  

     Zgodnie z programem 

wychowawcy klasy 

  

  

  

  

  

     Na bieżąco 
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Opracował zespół wychowawców: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ………………………………. 

6. ……………………………….. 

 

      
 

 

 


