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Lp. Tematyka Zagadnienie Sposób realizacji Termin
1. Sprawy

organizacyjne.
1. Wybór samorządu

klasowego.
2. Zapoznanie ze statutem

szkoły, programem
wychowawczym,
regulaminem szkolnym
i punktowym systemem
oceniania zachowania.

3. Ustalenie planu wycieczek.
4. Ustalenie tematyki godzin

wychowawczych.

Głosowanie na lekcji
wychowawczej.
Odczytanie uczniom na godzinie
wychowawczej regulaminów.

Rozmowa z uczniami i rodzicami.
Anonimowa ankieta, rozmowa.

09.09.2002

23.09.2002

02.09.2002
02.09.2002

2. Zdrowie
i
bezpieczeństwo.

1. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa w szkole, na
drodze i w autobusie.

2. Ukazanie przyczyn
i skutków uzależnień.

3. Dbałość o zdrowie
psychiczne, fizyczne
i higienę osobistą.

Pogadanka na godzinach
wychowawczych.

Spotkanie z Przedstawicielem
Centrum Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Wieliczce oraz
psychologiem i pedagogiem szk.
Prowadzenie zaj. wg programu
profilaktycznego „Wolni od
nałogów.”

Spotkanie z higienistką.

02.09.2002
20.01.2003

18.11.2002
25.11.2002
10.02.2003
17.02.2003
24.02.2003
17.03.2003
24.02.2003
24.03.2003

05.05.2003

3. Poznanie
i tworzenie
zespołu
klasowego.

1. Integracja zespołu
klasowego.

2. Umiejętność skutecznego
komunikowania się.

3. Poznanie oczekiwań
i potrzeb uczniów.

Zabawy integracyjne, wycieczki
klasowe i szkolne.
Różne metody pracy w grupie.

Zabawy ułatwiające poznanie się –
zainteresowania, autoprezentacja.
Ankiety na temat rozpoznawania
potrzeb uczniów.

30.09.2002
wg
harmono-
gramu
wycieczek
07.10.2002
21.10.2002

4. Dobre
wychowanie
i tolerancja.

1. Promowanie wzorów
kulturalnego zachowania w
różnych sytuacjach
życiowych

2. Ukazanie zła wynikającego
z zachowania
odbiegającego od norm

Pogadanka na godzinie
wychowawczej na temat zasad
dobrego wychowania (savoir
vivre).
Analiza zachowań uczniów,
szukanie przyczyn konfliktów
i przemocy. Spotkanie

02.12.2002
19.05.2003

13.01.2003
09.06.2003



społecznych.

3. Kształcenie postawy
szacunku i tolerancji wobec
innych ludzi.

z przedstawicielem Straży
Miejskiej w Wieliczce.

Pogadanka na godzinie
wychowawczej na temat
tolerancji.

02.06.2003

5. Problemy okresu
dojrzewania.

1. Ćwiczenie charakteru, silnej
woli oraz radzenia sobie
z presją społeczną.

2. Radzenie sobie z własną
i cudzą agresją.

3. Kształtowanie postaw
asertywnych.

4. Pomoc w rozwiązywaniu
problemów okresu
dojrzewania.

Działania zmierzające do
ćwiczenia charakteru (na godz.
wychowawczej).
Przedstawienie sposobów
przeciwdziałania własnej
i cudzej agresji.
Pogadanka na temat asertywności
i sposobów mówienia „Nie.”

Rozwiązywanie problemów dzieci
na bieżąco, odpowiedzi na pytania,
indywidualne rozmowy.

04.11.2002
18.11.2002

06.01.2003

10.03.2003

12.05.2003

6. Zaangażowanie
w życie szkoły.

1. Organizowanie apeli
i akademii
okolicznościowych.

2. Organizowanie imprez
ogólnoszkolnych („Festyn
Rodzinny”, „Pierwszy
Dzień Wiosny”).

3. Organizowanie
różnorodnych konkursów.

4. Angażowanie uczniów w
pracę na rzecz szkoły.

Udział w akademiach szkolnych.

Udział w imprezach
ogólnoszkolnych.

Prezentowanie uzdolnień uczniów
na forum szkoły.
Udział w pracy samorządu
klasowego i szkolnego.

Wg
harmono-
gramu
06.2003
21.03.2003

wg
harmonog-
ramu
cały rok

7. Rozwój
intelektualny.

1. Planowanie wyjazdów do
teatru, kina, na wycieczki.

2. Wdrażanie do korzystania z
biblioteki, czytania książek,
czasopism.

3. Kształcenie umiejętności
odbioru różnych form
twórczości.

4. Umożliwienie prezentacji
różnorodnych form
twórczości uczniów na
forum klasy i szkoły.

5. Kształcenie umiejętności
poszukiwania informacji
i posługiwania się nimi.

Analiza repertuaru kin, teatrów,
ofert różnych biur podróży.
Lekcja biblioteczna.

Wyjazdy do kin, teatrów,
muzeów, itp.

Udział w konkursach szkolnych,
międzyszkolnych i gminnych.
Prezentacja twórczości.

Pogadanki dotyczące sposobów
poszukiwania informacji
(encyklopedie, słowniki, internet,
prasa, telewizja, itp.).

wg
repertuaru
16.09.2002

wg
repertuaru

zgodnie
z planem
konkursów

26.05.2003

8. Tradycje
rodzinne, szkolne
i regionalne.

1. Pielęgnowanie tradycji
rodzinnych i regionalnych.

2. Współtworzenie tradycji

Dyskusje nad celowością
kontynuowania tradycji
rodzinnych (na godz. wych.).
Tworzenie wewnątrzszkolnych

09.12.2002
16.12.2002
05.05.2003



i rytuałów szkoły. zwyczajów np. „Szczęśliwy
numerek”, „Pierwszy Dzień
Wiosny.”

wg
harmono-
gramu
imprez szk.

9. Współpraca
z rodzicami.

1. Zapoznanie rodziców z
dokumentami regulującymi
pracę szkoły.

2. Aktywizowanie rodziców
do udziału
w przedsięwzięciach szkoły.

3. Wdrażanie rodziców do
kontaktów z nauczycielami.

Odczytanie na zebraniu z
rodzicami odpowiednich
dokumentów (statut, program
wychowawczy szkoły,
wewnątrzszkolny system
oceniania).
Udział w festynie rodzinnym,
uwagi do programu
wychowawczego szkoły, pomoc
w organizowaniu imprez
klasowych.
Udział w zebraniach, kontakty
indywidualne, udział w lekcjach
otwartych.

23.09.2002

wg
harmono-
gramu
i potrzeb

wg
harmonogr
amu
28.10.2002

10. Ochrona
środowiska.

1. Praca na rzeczśrodowiska
naturalnego.

2. Kontakty z Zakładem
Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce.

Udział w ogólnopolskich akcjach
„Sprzątaniaświata.”
Spotkanie z pracownikiem ZGK
Wieliczka - Oddział Oczyszczania
miasta i Utrzymania Dróg.

22.04.2003

07.04.2003



TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2002/2003

GIMNAZJUM NR 2 W KO ŹMICACH WIELKICH

Klasa I „c” wychowawca mgr Ewa Rozwadowska

WRZESIEŃ

1. Wybór samorządu klasowego, omówienie punktowego sposobu oceniania zachowania.
Ustalenie planu wycieczek i tematyki godzin wychowawczych.Bezpieczeństwo na terenie
szkoły oraz w drodze do szkoły.

2. Lekcja biblioteczna.
3. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, Regulaminem Szkolnym,

fragmentami statutu i planem wychowawczym.
4. Poznajemy się – autoprezentacja.

PAŹDZIERNIK

1. Jak należ zachować się w czasie wycieczek? Wartości wycieczek.
2. Jak pracować w grupie?
3. Uczę się chętnie wówczas, gdy... (lekcja otwarta dla rodziców).

LISTOPAD

1. Silna wola, kształtowanie charakteru.
2. Skuteczne odmawianie rówieśnikom.
3. Przyczyny uzależnień i nałogów.

GRUDZIEŃ

1. Savoir vivre – elegancja na co dzień.
2. Rodzina inna niż wszystkie. Rodzinne rytuały.
3. Sposoby obchodzeniaświąt i uroczystości rodzinnych.

STYCZEŃ

1. Agresja i jej przejawy.
2. Analiza naszego zachowania – samoocena.
3. Pragniemy zdrowi wrócić do szkoły po feriach.



LUTY

1. Szkodliwy wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka.
2. Sąd nad papierosem.
3. Sposoby oddziaływania reklam.

MARZEC

1. Jak zyskać przyjaciół i powodzenie wżyciu?
2. Czy jestem asertywny?
3. Co należy wiedzieć o alkoholu?
4. Szkodliwość picia alkoholu.

KWIECIE Ń

1. Jak i dlaczego powinniśmy dbać o środowisko naturalne?
2. Moja higiena osobista.
3. Jesteśmy obywatelami swojego kraju.

MAJ

1. Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.
2. „Skrzynka zaufania” – rady i porady.
3. Jak należy się zachować w obiektach użyteczności publicznej?
4. Sposoby poszukiwania informacji.

CZERWIEC

1. Co to jest tolerancja?
2. Analiza naszego zachowania i postępów w nauce. Samoocena.
3. Jak bezpiecznie przeżyć wakacje.


