
Program wychowawczy dla klasy VII – rok szkolny 2020/2021 

 
 

Cel Zadania Forma realizacji 

Podniesienie  

jakości  

kształcenia. 

 

 

Praca nad motywacją uczniów do nauki. 

 

 

 przeprowadzenie zajęć wychowawczych; poświęconych motywacji do 

nauki oraz właściwej organizacji czasu;  

 organizowanie  szkolnych konkursów na najwyższą średnią i najlepszą 

frekwencję; 

 prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie szkoły; 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań, warsztatów; 

 organizowanie konkursów szkolnych oraz dzielnicowych; 

 przygotowanie programów artystycznych, materiałów, prezentacji na 

uroczystości szkolne; 

 redagowanie szkolnej gazetki; 

 rozwijanie kompetencji kluczowych – język angielski; 



 

Wskazywanie 

wartości ważnych 

dla każdego 

człowieka – 

rodzina ,miłość, 

zaufanie, 

szacunek, 

odpowiedzialność.

. 

Kształtowanie odpowiednich postaw 

opierających się na wartości rodziny, miłości, 

zaufaniu. 

 

 

 przeprowadzenie zajęć z uczniami poświęconych wartościom; 

 

Praca nad kształtowaniem odpowiedzialności. 

 rozliczanie z  przydzielonych zadań; 

 wdrażanie uczniów do ponoszenia odpowiedzialności za wyniki w 

nauce i zachowaniu; 

 uświadamianie konsekwencji niebezpiecznych i ryzykownych 

zachowań; 

 

Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji 

wobec drugiego człowieka. 

 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym; 

 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Kształtowanie właściwych nawyków 

poświęconych zdrowemu odżywianiu. 

 zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu; 

 

 

Propagowanie aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

 

 pogadanki z uczniami na temat wpływu sportu i ruchu na świeżym 

powietrzu na zdrowie i samopoczucie; 

 upowszechnianie ofert dodatkowych zajęć sportowych wśród uczniów; 

 zajęcia z uczniami wskazujące aktywność fizyczną jako formę 

przeciwdziałania agresji; 

 

Uświadamianie konsekwencji uzależnień. 

 
 zajęcia na temat konsekwencji uzależnień; 



Kształtowanie właściwych nawyków w 

związku z pandemią Covid -19 

 

 zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w związku z 

pandemią ; 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez 

przestrzeganie ustalonych zasad; 

 

 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

fizyczne i 

psychiczne 

uczniów 

Niwelowanie wszelkich przejawów agresji 

fizycznej w szkole. 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia siły; 

 zajęcia poświęcone umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji 

oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami; 

 lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów o agresji i jej 

unikaniu; 

 udział w programie „Widzę, reaguję, działam”; 

 

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki 

zdrowia psychicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem budowanie poczucia własnej 

wartości  i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. 

 

 budowanie poczucia własnej wartości; 

 zajęcia na temat : Jak radzić sobie ze stresem?; 

 pogadanki na temat : Jak przerodzić porażkę w sukces? 

 zajęcia integrujące grupę klasową; 

 zajęcia na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 

 

 

Zaangażowanie 

uczniów do działań 

na rzecz szkoły i 

drugiego 

człowieka. 

 

Kształtowanie postaw prospołecznych. 

 

 wdrażanie uczniów do pracy w Samorządzie Uczniowskim; 

 wdrażanie uczniów do wolontariatu; 

 inicjowanie akcji charytatywnych; 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

 

 



Tematy godzin wychowawczych: 

1. Organizacja roku szkolnego. Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem 

Szkoły – prawami i obowiązkami ucznia. Przypomnienie Regulaminu Oceny z Zachowania. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas 

lekcji i przerw. Zachowanie w stanach zagrożenia (sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne). 

2. Jak się uczyć zdalnie? Sposoby na motywację. 

3. Trudne chwile – jak sobie radzić?  

4.  Estetyka ubioru, higiena osobista.  Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. Szkolny dress – code. 

5.  Komunikacja kluczem dobrych relacji. Emocje – jak nad nimi zapanować? 

6. Oddajemy hołd tym, którzy od nas odeszli.. 

7. Rocznica odzyskania Niepodległości- sylwetki ludzi odważnych i ich działania. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

8. Ja w cyberprzestrzeni? 

9. Mikołajki klasowe. 

10.  Konflikt, czyli jak radzić sobie w trudnej sytuacji. 

11.  Nasze świąteczne tradycje. 

12. Stres – jak sobie z nim radzić? 

13. Przyjaciel – lekarstwo na całe zło.  

14. Samoocena – proponujemy oceny z zachowania. Czy mogę być z siebie dumny? – podsumowanie I semestru. 

15. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie” – o sile uczuć. 

16.  Bezpieczne ferie. Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

17.   „ My nie palimy – to nie dla nas” – edukacja prozdrowotna. Zdrowe odżywianie. 

18.    Jestem asertywny, potrafię powiedzieć „nie. 

19.    Marzę o … - marzenia te wielkie i te małe. 

20.    Jestem wartościowym człowiekiem! – szukamy w sobie pozytywnych cech. Budowanie poczucia własnej wartości. 

21.    Jestem eko – nie marnuję. 

22.  Ważne daty dla Polaka - Konstytucja 3 Maja. 

23.   Rodzina, miłość, zaufanie – nasze wartości. 

24.   „Mama zawsze rozumie i wybaczy …” – jak pokazać, że ją tak bardzo kochamy. 

25.   Agresja - sposoby radzenia sobie z nią. 

26.   Święto Patrona Szkoły. 



27.  Odpowiedzialność prawna nastolatka. 

28.  Podsumowanie roku szkolnego. Bezpieczne wakacje. 

Treści zawarte w programie mogą ulec modyfikacji ze względu na nieprzewidziane potrzeby i działania wychowawcze. 

 


