
Program działań wychowawczych w klasie 5b 

Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, odpowiedzialności za 

własne i wspólnie podejmowane decyzje oraz poczucia więzi z grupą. 

Efekty działań wychowawczych: 

 Uczeń zna swoje prawa i obowiązki. 

 Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych. 

 Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań. 

 Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły. 

 Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką 

kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych. 

 Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału 

w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu. 

 Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością. 

 Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości. 

 Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie 

współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje. 

 Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę. 

 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy: 

1. Wybory Samorządu Klasowego. Jaka ocena z zachowania? 

2. Normy i zasady szkolne – zbędne czy niezbędne. 

3. Jak być dobrym zespołem? Tworzymy kodeks zachowań. 

4. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole – sytuacje 

zagrażające życiu.  

5. Obrażanie jest karane. Co to znaczy obrażać kogoś? Co nas obraża? 

6. Na czym polega prowokowanie? Co zrobić, gdy koledzy nas prowokują? 

7. Czego możemy się nauczyć od ludzi, którzy nas denerwują? 



8. Co to znaczy szacunek dla siebie i dla innych? Kiedy kończy się żart? 

Kiedy żart boli lub zagraża innym?  

9. Jak wyrażam złość – sposoby radzenia sobie ze złością. 

10. „Jaki jestem?” – przygotowanie do rozpoznawania podstawowych 

wartości. 

11. Podniesienie poczucia własnej wartości – w wielu rzeczach jestem bardzo 

dobry.  

12. Wypracowanie własnego, efektywnego sposobu na naukę – organizacja 

warsztatu pracy. 

13. „Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela” – poznawanie cech przyjaźni. 

14. Jak troszczyć się o swoje zdrowie? 

15. Jestem dzieckiem, mam prawa i obowiązki. 

16. Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce.  

17. Ocena i samoocena naszego zachowania. 

18. Mikołajki klasowe. 

19. Klasowe spotkanie opłatkowe. 

20. Ja – patriota. Święto Niepodległości. 

21. „Żeby Polska była Polską.” Konstytucja 3 - go Maja 

Pozostałe godziny przeznaczone są na realizację zagadnień wynikających z 

bieżących spraw klasowych. 
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