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P L A N P R A C Y W Y C H O W A W C Y K L A S O W E G O –
K L A S A I G I M N A Z J U M

L.p. Zagadnienie Cele
wychowawcze

Sposoby
realizacji

Odpowiedzialni Termin
realizacji

Uwagi

1. UCZEŃ JAKO
CZŁONEK
SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ

1.Rozwijanie więzi ze
szkołą.
2.Przygotowanie do
uczestnictwa wżyciu
społecznym.

3.Zachęta do bycia
dobrym kolegą.
4.Sposoby zespołowego
rozwiązywania
konfliktów.
5.Budzenie
odpowiedzialności za
przeżywane
koleżeństwo i przyjaźń.

-pogadanki,
wystawy, apele
-wybory do
samorządu
klasowego
i szkolnego
-pogadanki,
lektury, filmy;
-pogadanki,
lektury, filmy

wychowawca
dyrektor szkoły
opiekun i członkowie
SU
wychowawca,
samorząd klasowy
wychowawca

wg kalendarza
imprez IX

cały rok

cały rok

cały rok

2. UCZEŃ JAKO
CZŁONEK
RODZINY

1.Poznawanie samego
siebie, przyjęcie
systemu wartości jako
podstawy znalezienia
własnego miejsca
w rodzinie.
2.Zachęta do rozwijania

-pogadanki,
lektury

-pogadanki,

wychowawca,
samorząd klasowy,
rodzice
wychowawca
samorząd klasowy
wychowawca
samorząd klasowy

X, III, XII

cały rok
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w sobie elementów
więzi duchowej.
3.Wyrabianie
odpowiedzialności za
powierzone obowiązki.
4.Umiejętność
współżycia z innymi,
tolerancja, wzajemny
szacunek.
5.Dojrzewanie fizyczne,
psychiczne, problemy,
emocjonalne, problemy
dojrzewania.
6.Być matką, ojcem, czy
warto mieć dzieci,
aborcja i antykoncepcja.

lektury, filmy

-pogadanki oparte
o „Kodeks
Ucznia”
Statut Szkoły
-lektury, film

-godziny
wychowawcze

-spotkanie
z psychologiem

wychowawca,
samorząd klasowy,
nauczyciele
przedmiotów,
psycholog

IX
cały rok

X

V

3. UCZEŃ JAKO
CZŁONEK GMINY
I NARODU

1.Poznanie historii
gminy i szkoły.

2.Troskliwy stosunek do
pamiątek kultury
i sztuki, historii, do
narodowej twórczości.
3.Poszanowanie
własnego i cudzego
dobra i odpowiedzia-
lności za nie.

-udział
w szkolnych
i gminnych
uroczystościach
-opieka nad
miejscem pamięci
pomordowanych,
wyjścia do kina,
teatru, wystawy,
do muzeum:

wychowawca,
dyrektor szkoły
wychowawca,
nauczyciele historii,
plastyki, muzyki
wychowawca
wychowawca
nauczyciele
przedmiotów,
rodzice

wg
harmonogramu

imprez, wg
planu imprez

cały rok
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4.Wpajanie do
poszanowania zasad
demokracji.

-pogadanki,
lektury

cały rok

4. KULTURA
ZDROWOTNA
I PROFILAKTYKA
UZALE ŻNIEŃ

1.Kształtowanie
odpowiednich nawyków
i przyzwyczajeń,
higiena okresu
dojrzewania.

2.ukazywanie zagrożeń
związanych
z nieprzestrzeganiem
zasad higieny.
3.Ukazywanie
zdrowotnych,
społecznych
i moralnych następstw
uzależnień (dlaczego
ludzie piją, biorą
narkotyki).
4.Rozumienie potrzeb
psychicznych,
umiejętność unikania
zbędnych sytuacji
stresowych.
5.Przygotowanie do

-pogadanki,
lektury, filmy,
spotkania
z przedstawiciela
mi służby
zdrowia,
z pedagogiem lub
psychologiem;

-spotkanie
z pielęgniarką

-godzina
wychowawcza

wychowawca
pielęgniarka,
pedagog, dyrekcja
szkoły

cały rok

VI

I
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wartościowego
i sensowego
wykorzystania czasu
wolnego.

6.Budowanie zdrowego
obrazu siebie,
akceptacja siebie.

-godzina
wychowawcza
„Moje hobby”
-wycieczki
lekcyjne, do
muzeum, kina,
teatru, na
koncerty;
-rajdy
turystyczne,
zawody sportowe

wychowawca
nauczyciele różnych
przedmiotów

wychowawca,
psycholodzy cały rok

EKOLOGIA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1.Wdrażanie do
współodpowiedzialności
za stanśrodowiska
naturalnego.
2.Budzenie szacunku
dla wszystkich form
życia.
3.Uwrażliwienie na stan
czystości w otoczeniu.
4.Wykorzystanie
wiedzy ekologicznej
w praktyce.

- pogadanki,
lektury, filmy,
udział w akcjach
organizowanych
na rzecz
środowiska; prace
w kole
ekologicznym
- lekcje biologii

wychowawca,
nauczyciel biologii cały rok

cały rok

UCZEŃ JAKO
TWÓRCA SWOJEJ
PRZYSZŁOŚCI

1.Rozbudzenie
zainteresowań
w kierunku poznawania

- pogadanki,
lektury,
wycieczki do

wychowawca X, IV, V



5

różnych zawodów.
2.Poznawanie kryteriów
różnych specjalności
zawodowych.

zakładów pracy

WYCHOWANIE
KOMUNIKACYJNE

1.Wyrabianie nawyku
przestrzegania
elementarnych
przepisów
bezpieczeństwa na
drogach publicznych.
2.Przestrzeganie zasad
bezpiecznego
poruszania się po
szkole.

- pogadanka,
lektura;

- pogadanki, gry
dramatyczne

wychowawca
nauczyciel techniki

wychowawca,
samorząd klasowy

cały rok

cały rok

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI

1.Wymiana informacji
o postępach w nauce
i zachowaniu uczniów.
2.Informowanie
realizacji programu
o życiu seksualnym
człowieka.
3.Zapobieganie
niedostosowaniu
społecznemu
demoralizacji.
4.Organizowanie
pomocy dla uczniów

-spotkania
i rozmowy
wychowawcy
nauczycieli
przedmiotów
rodzicami

-bezpłatne
obiady,

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca
dyrekcja szkoły

cały rok

IX

cały rok

cały rok
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będących w trudnych
warunkach
materialnych.
5.Współudział rodziców
w organizowaniu
imprez klasowych.

=zwolnienie
z opłat

-wycieczki,
spotkania

Rada Rodziców IX, X, XI, III,
VI

Opracowała mgr Renata Gożdzik


