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Opracowanie Izabela Czarnecka

Klasowy program wychowawczy
klasa I gimnazjum

Cele ogólne:
- Zajęcia w większości prowadzone będą w grupach z zastosowaniem metod

aktywizujących aby wszyscy uczniowie brali w nich udział.
- Integracja grupy
- Wyrabianie nawyku pomocy koleżeńskiej
- Kształtowanie wrażliwości moralnej i etycznej
- Umożliwianie dokonywania przemyślanych wyborów zachowań
- Kształcenie tolerancji i akceptacji wśród młodzieży
- kształcenie umiejętności rozmów i zabaw w różnym przedziale wiekowym

Tematyka Ilość godzin Sposób realizacji Uwagi

1. Wybór samorządu klasowego.
2. Zaplanowanie pracy w danym roku

szkolnym
- ciekawe propozycje

tematyczne
- przydział tematów i

osób odp. za gazetkę
klasowa

- omówienie dyżurów w
szkole

3. Zachowanie bezpieczeństwa w czasie
zajęć w szkole i w czasie przerw oraz
po lekcjach. Bezpieczeństwo podczas
zabaw zimowych, wycieczek
klasowych.

4. Analiza kodeksu ucznia i regulaminów
szkolnych.

5. Ochrona mojego środowiska, czy w
mojej okolicy jest czysto?
Przygotowanie przez uczniów
artykułów, w których opisana jest
dewastacyjna gospodarka człowieka

6. Zagadnienia związane z ekologia np. co
w mojej okolicy zanieczyszcza
środowisko?
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1
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1

1
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Pogadanka
Praca w grupach
Zaj. warszt

Pogadanka
Dyskusja (na początku
roku oraz przed
każdymi feriami,
wakacjami)

Odczytanie  ich analiza,
wnioski

Praca w grupie,
ustosunkowanie się do
artykułów,
wyszukiwanie pięknych
miejsc w okolicy

Czy my swoim
postępowaniem
zanieczyszczamy
środowisko, w jaki
sposób mogę wpłynąć
na poprawę takiego
stanu rzeczy.  Praca w
grupie, wyszukiwanie
zanieczyszczonych
miejsc w okolicy
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7. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

8. Udział w akcjach organizowanych
przez samorząd szkolny:

a) Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

b) Góra Grosza
c) Pomoc dzieciom niewidomym w

Laskach
d) Inne organizowane przez

samorząd
9. Higiena osobista okresu dojrzewania.

10. Pierwsza pomoc przedlekarska.

11. Jak dbać o zęby ? – lekcja z
pielęgniarka szkolną.

12.  Spotkanie z policjantem -  profilaktyka
antynarkotykowa, antyalkoholowa.

13. Udział w uroczystościach klasowych:
a) „Dzień chłopca”

b) „Andrzejki”

c) „Wigilia”

d) „Dzień kobiet”
14.  Uświadomień zagrożeń

współczesności:
- kształtowanie postawy

moralnej
- religijnej
- przekazywanie norm

etycznych wobec
siebie

- inne
15.  Mój stosunek do narkotyków i innych

używek.

16.  Jak zdrowo żyć?

3

akcje
charytatywne

1

1

1

1

1

spotkanie po
lekcjach

spotkanie po
lekcjach

1

2

1

1

Praca w terenie

Zbiórka w klasie, szkole

Pogadanka, lekcja z
udziałem pielęgniarki
Pogadanka spotkanie z
pielęgniarką, nauka
zakładania opatrunku,
usztywniania kończyn
Spotkanie z pielęgniarką

Spotkanie z policjantem

przygotowanie
prezentów, życzenia
dyskoteka

Śpiewanie kolęd,
 przygotowanie
prezentów, życzenia
pogadanka na temat
tradycji świątecznych

lekcja poglądowa,
praca w grupach

Zaj. warszt

Zaj. warszt
pogadanka
lekcja poglądowa,
praca w grupach

Wyszukiwanie
zdrowego stylu życia

Mobilizacja
uczniów
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17.  Kim chce zostać w przyszłości – czy
musze myśleć o tym już teraz?

18.  Moje trudności i kłopoty, jak je
rozwiązywać.

19.  Przyjaźń a koleżeństwo, zrozumienie
rówieśników.

20.  Co to znaczy być dobrym
człowiekiem?

21.  Skrzynka pytań.

22.  Osiągnięcia i niepowodzenia.
23.  Moja domowa biblioteczka. Dlaczego

nie lubię czytać książek? Czy potrafię
zachęcić do przeczytania książki?

24.  Jakie filmy oglądam w domu i czy
rodzice mi na to pozwalają?

25.  Jaką prasę młodzieżową warto
przeczytać?

26.  Sprawy bieżące.

27.  Pomoc w nauce osobom którym grozi
ocena niedostateczna za I potem II
semestr. Poszukiwanie rozwiązań

28.  Wyjazd do kina

29.  Wyjazd na basen
30.  Rajd rowerowy

31.  Wycieczka do muzeum, lekcja w
terenie.

32.  Udział w koncertach organizowanych
w szkole.

33.  Podsumowanie osiągnięć i porażek w
minionym roku szkolnym. Co
chciałbym zmienić.

34.  Inne tematy związane z wydarzeniami
w Polsce lub w szkole wg potrzeb.
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Wg potrzeb

Wg potrzeb

1 dzień

4

zg. z harm.

1

2

Pogadanka, nowe
zawody
Praca w grupie
Zaj. warszt
Praca w grupie

praca w grupie

Formułowanie pytań,
których boimy się
zadawać
Ankieta i jej analiza

Dyskusja

Pogadanka, dyskusja

Prezentacja czytanej
prasy, ciekawe artykuły

Rozwiązywanie
problemów wych,
bieżących
Organizowanie pomocy
osobom słabym
Wycieczka klasowa,
integracja klasy

Wycieczka klasowa
Udział w imprezach
organizowanych przez
PTTK

Opracowanie Izabela Czarnecka


