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PL A N  G O D Z I N  D O  D Y SPO Z Y C J I  W Y C H O W A W C Y  K L A SY  V

WYCHOWAWCA: mgr Urszula Wieczorek - Burzy ńska

WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZ AR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego

1.IX Kształcenie poczucia
tożsamości szkolnej.

Akademia
Spotkanie wychowawcy z

klasą.

Ścieżka prozdrowotna:
� Bezpieczna droga do

szkoły

Udział w akcji „Sprzątanie
świata”. Wrzesień

Kształcenie poczucia
odpowiedzialności za

środowisko przyrodnicze.

Sprzątanie terenu szkoły
Scieżka ekologiczna:

� Pozytywny wpływ
człowieka na
środowisko
przyrodnicze,

� Odpady – trudny
problem związany z
„zabijaniem”
cywilizacji.

Wybory do Samorządu
Klasowego Wrzesień

Kształtowanie poczucia
przynależności do grupy

szkolnej.
Wybory w klasie.

Wychowanie patriotyczne i
obywatelskie:

� Wspólnota uczniowska-
więzi, podział
obowiązków i
odpowiedzialności.

WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZ AR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
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Dzień Chłopca w naszej
klasie.

Wrzesień/Październik Kształcenie umiejętności
współdziałania w zespole,

integracja zespołu

klasowego. Kształtowanie
umiejętności budowania

prawidłowych więzi
międzyludzkich.

Złożenie życzeń i wręczenie
upominków.

Wychowanie patriotyczne i
obywatelskie:

� Wspólnota uczniowska-
więzi.

Jakim jestem uczniem?
Wrzesień

Skuteczne działanie na
gruncie obowiązujących

norm, rozwijać
zainteresowania, być

świadomym tego, co chce
osiągnąć w życiu, z

szacunkiem traktować
innych

Pogadanka na lekcji na temat
sprawowania, ilości uwag,
ulubionego przedmiotu.

Wychowanie patriotyczne i
obywatelskie:

� Formy pomocy
koleżeńskiej;

� Życie w grupie,
konflikty i negocjacje.

Dzień Edukacji Narodowej Październik Wychowanie i kształcenie
poczucia tożsamości

narodowej.

Akademia
Złożenie życzeń
nauczycielom.

Ścieżka wychowawczo-
obywatelska.

Higiena mojego ciała i
umysłu. Październik

Uczeń powinien rozumieć i
mieć potrzebę dbania o
własne ciało, otoczenie,

sprawność fizyczną.

Pogadanka o tym, czym jest
higiena, jak dbamy o porządek
w domu, podział obowiązków.

Bałagan w pomieszczeniu –
Chaos w umyśle.

Edukacja prozdrowotna:
� Co rozumiemy pod

pojęciem higiena?
� Miejsce pracy ucznia.
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WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZ AR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Jak być dobrym zespołem? Październik Uczeń powinien umieć
efektywnie współdziałać w

zespole, prawidłowo
budować więzi

międzyludzkie, mieć
poczucie odpowiedzialności

za społeczność lokalną
(zespół klasowy).

Pogadanka:
Jakim zespołem jest nasza

klasa?
Jakie sytuacje świadczą  o
tym, że jesteśmy dobrym
zespołem, a jakie temu

przeczą?

Edukacja patriotyczna-
obywatelska:

� Życie w grupie –
konflikty i negocjacje;

� Wspólnota uczniowska
– odpowiedzialność.

Wycieczka Październiki
 Poszanowanie dla

dziedzictwa kulturowego,
kształcenie przynależności

do świata przyrody,
poczucie odpowiedzialności

za środowisko.

Wycieczka

Edukacja regionalna:
� Poznajemy obiekty i

tereny chronione w
okolicy;

� Rola parków i pałaców -
zamków dowodem
pozytywnych form
kształtowania
krajobrazu

� Sport i rekreacja
zdrowie człowieka.

W jaki sposób pamiętamy o
naszych zmarłych? Listopad Budowanie więzi

międzyludzkich

Poświęcamy chwilę refleksji
ludziom, którzy odeszli. Jak ty

i twoi rodzice pamiętacie o
zmarłych? Jak czcicie ich
pamięć? Osąd młodzieży

niszczącej pomniki.

Edukacja wychowawcza,
patriotyczna, obywatelska:
� Lokalne miejsca

pamięci narodowej,
otaczanie ich
szacunkiem i troską.
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WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZ AR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Rocznica Odzyskania
Niepodległości

11.IX Wykształcenie umiejętności
zbierania, porządkowania i
wykorzystania informacji z

różnych źródeł.

Udział w Akademii szkolnej.
Pogadanka na temat rozbiorów

Polski – referaty

Edukacja patriotyczna,
obywatelska:

� Szacunek wobec
symboli narodowych;

� Znajomość hymnu
państwowego.

Andrzejkowe spotkanie z
wróżbą.

30.IX Umiejętność nawiązywania
kontaktów z innymi dziećmi,

integrowanie zespołu
klasowego.

Zabawa klasowa
Edukacja prozdrowotna:
� Zasady koleżeństwa,

przyjaźń.

Mikołajki w naszej klasie. 6.XII Budowanie więzi
międzyludzkich,

umiejętność tworzenia
klimatu koleżeństwa.

Wręczenie upominków w
klasie przez szkolnego

Mikołaja.

Edukacja prozdrowotna:
� Zasady koleżeństwa
� Przyjaźń
� Pomoc potrzebującym;

Święta Bożego Narodzenia
w moim domu.

Grudzień
Poszanowanie dla

dziedzictwa kulturowego.
Budowanie więzi
międzyludzkich.

Pogadanka:
Czym dla nas jest tradycja?

Przygotowania w moim domu
i mój udział w tych
przygotowaniach.

Podzielenie się opłatkiem i
złożenie sobie życzeń.

Wspólne śpiewanie kolęd.

Wychowanie dożycia w
rodzinie:

� Rodzina i ja –tradycje
rodzinne;

� Określenie swojego
miejsca w rodzinie;

� Wrażliwość społeczna
(dodatkowe nakrycie
przy stole...).
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WYDARZENIE TERMIN REALIZACJI OBSZ AR DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

Zabawa karnawałowa Styczeń Umiejętność nawiązywania
kontaktów z innymi dziećmi.

Integrowanie zespołu

Zabawa klasowa Ścieżka wychowawcza:
� Wspólnota  uczniowska –

więzi.

Praca zawodowa naszych
rodziców.

Styczeń
Umożliwienie absolwentom
świadomego wyboru dalszej
drogi kształcenia, zgodnej z

ich zainteresowaniami i
możliwościami.

Pogadanka: Jakie zawody
najczęściej wykonują ludzie w

Chorzowie i na Śląsku?
Czy istnieje bezrobocie?

Zawody trudne i
niebezpieczne. Który zawód
podoba ci się najbardziej i
dlaczego? Co należy zrobić

aby zdobyć wymarzony
zawód.

Ścieżka wychowawcza

Bawimy się bezpiecznie,
przyjemnie i kulturalnie.

Styczeń Kształcenie zasad kultury
życia w grupie oraz

umiejętność dbania o
zdrowie.

Pogadanka:
Jakie ty lubisz zabawy,

zwrócenie uwagi na kulturę
zabawy i bezpieczeństwo.

Ścieżka wychowawcza

SEMESTR II

Wydarzenia Termin realizacji Obszar działania
Sposób realizacji

zadania
Realizacja ścieżki

edukacyjnej

Oceniamy swoje
zachowanie.

Luty
Kształcenie odpowiedzialności,

uczeń powinien skutecznie
działać na gruncie

Pogadanka
Ścieżka
wychowawcza
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obowiązujących norm, z
szacunkiem traktować innych.

Zabawy karnawałowe Luty
Umiejętność porozumiewania

się w grupie, reguły dobrej
komunikacji.

Dyskoteka karnawałowa
Ścieżka
wychowawcza:

 kulturalne zachowanie

Piosenki z tamtych lat. Marzec Uczestnictwo w zespołowym
działaniu.

Festiwal piosenki

Ścieżka
wychowawcza:

 wspólnota  uczniowska
– więzi.

Jak poprawić dyscyplinę w
klasie.

Marzec

Kształcenie poczucia
przynależności do grupy
szkolnej, umiejętności

budowania więzi
międzyludzkich norm.

Pogadanka
Ścieżka
wychowawcza

Obchody Dni Wiosny w
naszej szkole

Marzec

Kształcenie poczucia
tożsamości szkolnej,
umiejętności współdziałania w
zespole. Integracja zespołu

Konkurs plastyczny
„Witamy Wiosnę”

Topienie Marzanny.

Ścieżka wychowacza
i regionalna.

Wydarzenia Termin realizacji Obszar działania
Sposób realizacji

zadania
Realizacja ścieżki

edukacyjnej

Inscenizacje lektur
szkolnych

Marzec

Poszanowanie dla dziedzictwa
kulturalnego. Uczeń powinien

rozwijać swoje zainteresowania
światem dóbr kultury, aktywnie

ją współtworzyć.

Przedstawienie pt. „Bal
bajek”

Konkurs na plakat
związany z

przedstawieniem i program
inscenizacji.

Wychowanie
patriotyczne i
regionalne

Kwiecień Poszanowanie dla dziedzictwa Pogadanka – Czym dla nas Wychowanie
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Tradycja Świąt
Wielkanocnych w mojej

rodzinie.

kulturowego. Budowanie więzi
międzyludzkich.

jest tradycja? Zwyczaje
wielkanocne.

kulturalne: tradycje.

Obchody Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 –

Maja

Maj
Kształtowanie poczucia
tożsamości narodowej.

Akademia
Wychowanie
patriotyczne

Wydarzenia Termin realizacji Obszar działania
Sposób realizacji

zadania
Realizacja ścieżki

edukacyjnej

Dzień Matki w naszej
klasie

Maj
Budzenie poczucia więzi
społecznej i szacunku do

Matki.

Pogadanka
Spotkanie z Matkami –

prezenty, wiersze, piosenki

Wychowanie dożycia
w rodzinie.

Czym i za co jestem
odpowiedzialny?

Czerwiec
Wychowanie i kształcenie

poczucia tożsamości
narodowej.

Pogadanka
Wychowanie
patriotyczne.

Plany na wakacje. Czerwiec
Świadomy, zaplanowany

wypoczynek
Pogadanka

Wychowanie
zdrowotne.

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego

Czerwiec
Kształcenie poczucia
tożsamości szkolnej.

Pogadanka nt.
Bezpiecznego spędzania

czasu wolnego.
Akademia.
Spotkanie z

wychowawcami.

Wychowanie
zdrowotne i
patriotyczne.


