
PLAN WYCHOWAWCZY KLASY I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO Z UWZGL ĘDNIENIEM TRE ŚCI

ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie,
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny
i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie

Nadrzędnym celem oddziaływań wychowawczych w klasie Ib w roku szkolnym
2002/2003 będzie wspieranie rozwoju osobowości uczniów. Podejmowane będą działania
zmierzające do pobudzania i pogłębiania samodzielności uczniów w podejmowaniu decyzji,
asertywności, wyboru właściwych wartości.

Klasa Ib jest klasą plastyczna, czyli uczniowie posiadają uzdolnienia i zainteresowania
związane z tym kierunkiem. Program wychowawczy zakłada, więc szczególny nacisk na rolę
sztuki w wychowaniu młodego człowieka. Inne ważne kierunki działań wychowawczych to:
wychowanie prozdrowotne, profilaktyka uzależnień, edukacja ekologiczna, europejska.
Realizacja tych kierunków wychowawczych wymaga współpracy między innymi z
pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, bibliotekarzem, opiekunem Szkolnego Klubu
Europejskiego.

Efektywne wychowanie może odbywać się tylko przy ścisłej współdziałaniu ze
środowiskiem rodzinnym uczniów, dlatego rodzice, opiekunowie powinni znać i akceptować
program wychowawczy szkoły oraz utworzony na jego bazie plan wychowawczy klasy.
Powinni brać czynny udział w realizacji programu wychowawczego włączając się w niektóre
przedsięwzięcia.

Plan wychowawczy uwzględnia następujące cele:

1. Rozwój społeczny uczniów.

a Organizacja społeczności klasowej.

b Funkcjonowanie w grupie.

c Życie w społeczeństwie.

d Życie w rodzinie.

e Uczestnictwo w kulturze.

2. Rozwój intelektualny uczniów.

3. Rozwój emocjonalny uczniów.

4. Rozwój zdrowotny uczniów.



ZADANIA, CELE WYCHOWAWCZE I FORMY REALIZACJI

1. Rozwój społeczny uczniów.
a. Organizacja społeczności klasowej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Organizacja zespołu klasowego.
• Kształtowanie aktywnej postawy

uczniów na rzecz klasy, szkoły,
środowiska

• Wybór samorządu klasowego.
• Przydział funkcji i obowiązków
• Zapoznanie uczniów z założeniami

wewnątrzszkolnego systemu
oceniania.

• Ustalenie tematyki godzin
wychowawczych.

• Planowanie i przygotowanie imprez
oraz wycieczek klasowych.

• Udział w imprezach klasowych i
szkolnych np. Dniu Patrona,
występach chóru szkolnego Pryma
Voce, zawodach sportowych, rajdzie
pieszym i rowerowym.

• Udział w pracach porządkowych na
terenie klasy i szkoły.

b. Funkcjonowanie w grupie.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Integrowanie zespołu klasowego.
• Tworzenie pozytywnego klimatu w

grupie.
• Kształtowanie umiejętności

komunikowania się (werbalnego i
niewerbalnego).

• Rozwijanie umiejętności
rozwiązywania konfliktów,
prowadzenia negocjacji.

• Wpajanie postaw altruistycznych.
• Uświadamianie zagrożeń płynących z

braku tolerancji.

• Zawarcie kontraktu precyzującego
istotne wytyczne bycia grupą.

• Niekonwencjonalne metody
integrujące zespół klasowy np.
socjodrama, psychodrama.

• Rozwój grupy poprzez współdziałanie
i współtworzenie oraz
współodpowiedzialność za
wykonywane zadanie.

• Zwiększanie poczucia
odpowiedzialności zespołowej
(umożliwianie uczniom wejścia w
różne role np. koordynatora,
inicjatora, wykonawcy)

• Organizowanie wspólnych wyjść,
wycieczek i wyjazdów.

• Określanie charakteru zespołu poprzez
ustalenie wspólnych zainteresowań
grupy i ich rozwijanie.

• Podejmowanie wspólnych akcji
charytatywnych np. zbiórka



podręczników z poprzednich klas,
pomoc dzieciom z Domu Dziecka.

• Wspieranie inicjatyw młodzieży np.
plener plastyczny, wystawy własnych
prac.

c. Życie w społeczeństwie.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Wpajanie szacunku dla tradycji i

historii narodowej oraz symboli
narodowych.

• Kształtowanie umiejętności trafnej
oceny zjawisk o charakterze
społecznym.

• Wdrażanie do rozwiązywania
problemów o charakterze społecznym.

• Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności.

• Wdrażanie do samorządności
• Kształtowanie właściwych postaw

obywatelskich.
• Rozwijanie poczucia przynależności

do społeczności lokalnej, ojczyzny,
społeczności europejskiej.

• Udział w uroczystościach szkolnych
związanych zeświętami narodowymi
(11 listopada, 3 maja).

• Udział w uroczystościach szkolnych
Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
Dzień Patrona.

• Niekonwencjonalne metody
stosowane przy realizacji zadań np.
dokonywanie wyborów metodą
drzewka decyzyjnego, „burz
mózgów”, praca w grupach.

• Współpraca ze Szkolnym Klubem
Europejskim.

• Udział w organizowanym przez SKE
Dniu Europy.

d. Życie w rodzinie.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Kształtowanie umiejętności

obserwacji i oceny zjawisk
interpersonalnych we własnej
rodzinie.

• Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.

• Pomoc we właściwej ocenie związków
między osobami odmiennej płci (od
zauroczenia poprzez fascynację do
zakochania i miłości)

• Zachęcanie i motywowanie rodziców
uczniów do czynnego udziału wżyciu
klasy i szkoły.

• Spotkania z pielęgniarką szkolną.
• Warsztaty prowadzone przez

wychowawcę w oparciu o analizę
tekstów i przykładów literackich.

• Systematyczny udział rodziców w
spotkaniach.

• Rozmowy indywidualne z rodzicami
np. konsultacje w pierwsześrody
miesiąca

• Udział rodziców w organizacji imprez
i wycieczek



e. Uczestnictwo w kulturze.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Kultywowanie tradycji narodowych,

religijnych i rodzinnych.
• Zapoznanie z dorobkiem kulturowym

kraju, regionu, szkoły.
• Kształtowanie umiejętności

odczytywania różnorodnych
wytworów kultury: obrazów, rzeźb,
przekazów multimedialnych, tekstów
obecnych wżyciu codziennym
(reklama) i ich trafnej interpretacji

• Pomoc w odnajdywaniu przez
uczniów swego miejsca wświecie
oraz określania jego relacji do tradycji
i współczesności.

• Organizowanie klasowych imprez
okolicznościowych np. spotkanie
wigilijne, wielkanocne.

• Uczestnictwo w tradycyjnych
imprezach szkolnych np. Biesiada
wigilijna.

• Udział w uroczystościach szkolnych
związanych zeświętami narodowymi
(11 listopada, 3 maja).

• Wycieczki dydaktyczne: do Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, na
wystawy plastyczne do
Młodzieżowego Domu Kultury i
Świdnickiego Ośrodka Kultury.

• Omawianie problematyki związanej z
funkcją przekazów multimedialnych
oraz zagrożeń wynikających z
wszechobecności tych przekazów.

2. Rozwój intelektualny uczniów.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Rozwijanie umiejętności twórczego

myślenia.
• Kształtowanie umiejętności

korzystania z różnychźródeł
informacji.

• Pomoc w odkrywaniu własnych
możliwości, predyspozycji, talentów i
ich twórczego wykorzystania.

• Kształtowanie umiejętności selekcji,
syntezy i analizy.

• Zachęcanie młodzieży do udziału w
konkursach i olimpiadach
przedmiotowych zgodnie z
propozycjami zamieszczonymi w
planie dydaktyczno-wychowawczym
szkoły.

• Stosowanie aktywizujących metod
pracy na wszystkich przedmiotach.

• Zachęcanie do pogłębiania wiedzy i
zdobywania nowych umiejętności.

• Doskonalenie warsztatu pracy: analiza
metod efektywnego uczenia się,
organizacja czasu wolnego.

• Stymulowanie aktywności poprzez
prezentacje osiągnięć uczniów:
wystawy prac plastycznych,
literackich.

• Przysposobienie czytelnicze uczniów
(spotkania z bibliotekarzem).



3. Rozwój emocjonalny uczniów.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.
• Kształtowanie umiejętności trafnej

oceny własnych reakcji.
• Kształtowanie umiejętności akceptacji

siebie.
• Pomoc w określaniu i nazywaniu

uczuć, stanów psychicznych i radzeniu
sobie ze stresem.

• Wpajanie empatii.
• Wdrażanie postaw asertywnych.

• Ankiety i psychotesty dostarczające
uczniom informacji zwrotnej np. „Czy
kompleksy utrudniają Ci życie?”,
„Czy jesteś asertywny?”, „Czy jesteś
konformistą?”

• Stosowanie technik relaksacyjnych i
przeciwdziałających stresom.

• Diagnoza samopoczucia uczniów w
grupie, w klasie, w szkole.

• Prowadzenie dokumentacji
wychowawczej zawierającej
spostrzeżenia dotyczące postaw i
zachowań poszczególnych uczniów.

• Niekonwencjonalne, aktywizujące
metody pracy stosowane na lekcjach
wychowawczych (psychodramy,
ćwiczenia grupowe, treningi
interpersonalne itp.)

• Spotkania uczniów (grupowe i
indywidualne) z pedagogiem
szkolnym.

4. Rozwój zdrowotny uczniów.

ZADANIA FORMY REALIZACJI
• Kształtowanie właściwych nawyków

zdrowotnych i higienicznych.
• Promocja zdrowego stylużycia.
• Uświadamianie zagrożeń związanych

z nałogami i uzależnieniem od
narkotyków.

• Kształtowanie umiejętności
samodzielnego dokonywania
właściwych wyborów zachowań
chroniących zdrowie własne i innych
ludzi.

• Propagowanie ekologicznego modelu
funkcjonowania we współczesnym
świecie.

• Uświadamianie zagrożeń
cywilizacyjnych i ukazywanie
sposobów zapobiegania degradacji
środowiska naturalnego.

• Zajęcia warsztatowe o tematyce
prozdrowotnej (profilaktyka
uzależnień, AIDS)

• Udział uczniów w spotkaniach z
pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

• Omawianie problematyki związanej z
zagrożeniami, jakie niesie rozwój
cywilizacyjny.

• Na spotkaniach z rodzicami
zachęcanie do kontaktu z
wychowawcą, pedagogiem i do
częstych rozmów z dziećmi o
nurtujących je kłopotach.

• Propagowanie zdrowego stylużycia
poprzez wycieczki turystyczno
krajoznawcze.

• Udział młodzieży w realizacji Projektu
zajęć warsztatowych w terenie z
ekologii, ochrony przyrody i
środowiska.



TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH.

L.p. Temat lekcji Treści ześcieżki
1-4 Sprawy organizacyjne:

• Organizacja pracy wychowawczej w roku szkolnym
2002/2003.

• Wybór samorządu klasowego.
• Analiza frekwencji i wyników nauczania.
• Organizacja imprez, wyjazdów i wycieczek.
• Zapoznanie uczniów z założeniami Wewnątrzszkolnego

Systemu Oceniania.
5 Co jest dla mnie ważne w kontaktach z kolegami i wychowawcą?

Zawieramy kontrakt.
6 Współżycie w zespole. Rywalizacja i konflikty.
7 Konflikty – jak je rozwiązywać i jak ich unikać?

Prowadzenie negocjacji.

Wychowanie dożycia
w rodzinie: Konflikty
w rodzinie i ich
przyczyny. Sposoby
rozwiązywania
konfliktów. Techniki
negocjacji.

8 Propagowanie zdrowego stylużycia.
9 Jak walczyć ze stresem?

Stosowanie technik relaksacyjnych i przeciwdziałającym stresom.

Edukacja
prozdrowotna: Styl
życia i jego związek
ze zdrowiem i
chorobą. Praca i
wypoczynek,
aktywne spędzanie
czasu wolnego.
Aktywność ruchowa,
zabawa i poczucie
humoru a zdrowie.

10-11 Przyczyny i objawy agresywnych zachowań wśród młodzieży.
Sposoby przeciwdziałania.

Wychowanie dożycia
w rodzinie:
Zagrożenia życia
społecznego.

12 Dokonujemy samooceny. Co naprawdę myślisz o sobie?
13 Czy jesteś asertywny?

Przeprowadzenie psychozabawy i analiza jej wyników.
Wychowanie dożycia
w rodzinie:
Asertywność

14 Czy kompleksy utrudniają Ci życie?
Przeprowadzenie psychozabawy i analiza jej wyników.

15 Czy jesteś konformistą? Przeprowadzenie psychozabawy i analiza
jej wyników.

16 Maria Skłodowska – Curie patronem szkoły.
17 Werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się. Wychowanie dożycia

w rodzinie:
Komunikacja
interpersonalna



18 Od zauroczenia poprzez fascynację, zakochanie do miłości. Wychowanie dożycia
w rodzinie: Istota,
rodzaje i etapy
rozwoju miłości.
Różnice w
przeżywaniu miłości.

19 Warunki trwałej przyjaźni.
20 Miłość i odpowiedzialność. Wychowanie dożycia

w rodzinie: Istota,
rodzaje i etapy
rozwoju miłości.
Różnice w
przeżywaniu miłości.
Rozumienie,
akceptacja i
szacunek dla osób
odmiennej płci.

21 Empatia i pomoc potrzebującym.
22 Postawy wobec ludzi niepełnosprawnych i starych.

Wychowanie dożycia
w rodzinie: Człowiek
wobec
niepełnosprawności,
starości, choroby,
umierania i śmierci.
Edukacja
prozdrowotna:
Postawy wobec osób
przewlekle chorych,
niepełnosprawnych i
starszych.

23 Zajęcia warsztatowa na temat wirusa HIV i choroby AIDS.
24 Postawa wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Wychowanie dożycia
w rodzinie: Choroby
przenoszone drogą
płciową i
zapobieganie im.
AIDS: profilaktyka,
aspekt społeczny i
etyczny. Chory na
AIDS w rodzinie.

25 Dlaczego młodzież sięga po narkotyki?
26 Narkotyki - czy można sobie z nimi samodzielnie poradzić?
27 Dlaczego młodzież sięga po alkohol?

Czy można dobrze bawić się bez alkoholu?

Wychowanie dożycia
w rodzinie:
Zagrożenia życia
społecznego.
Edukacja
prozdrowotna:
Uwarunkowania
podaży i popytu na
substancje
psychoaktywne.
Rodzaje tych
substancji i ich
wpływ na organizm,
psychikę oraz rozwój
społeczny i duchowy
człowieka. Formy
pomocy osobom



28 Wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka.
29 Model młodego człowieka XXI wieku. Edukacja

filozoficzna:
Elementy
antropologii
filozoficznej.
Elementy teorii
poznania.

30 Spotkanie z pedagogiem szkolnym.
31 Spotkanie z pielęgniarką szkolną.
32 Zajęcia biblioteczne.
33 Jak zdobywamy informacje?

34-35 Jak uczyć się efektywnie?
Doskonalenie technik uczenia się.

Edukacja czytelnicza
i medialna:
Tradycyjne i
nowoczesneźródła
informacji (od
książki do przekazów
internetowych);
najnowsze techniki
informacyjne i ich
dostępność.

Propozycje stosowanej literatury:

1. „Wychowanie w klasie szkolnej” Urszula Dudziak

2. „Sztuka prezentacji” Renata Pijarowska, Anna Maria Seweryńska

3. „Pokochaj siebie, ulecz swojeżycie” –Ćwiczenia Louise L. Hay

4. „Pokochać siebie” Anna Dodziuk

5. „Jak organizować czas” Lothar J. Seiwert

6. „Wybór należy do Ciebie” Paweł Rosik

7. „Mity o bezpiecznym seksie, a AIDS” Michael Brodman, John Thacker, Rachel Kranz

8. Materiały szkoleniowe programu „Nowa Szkoła”


