
 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY VIA 2021/2022 

Cel Zadania Forma realizacji 

Podniesienie  

jakości  

kształcenia. 

 

 

Praca nad motywacją uczniów 

do nauki. 

 

 

 

 

 

 przeprowadzenie zajęć wychowawczych, 

poświęconych motywacji do nauki oraz właściwej 

organizacji czasu;  

 przyznawanie stypendiów szkolnych; 

 prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie szkoły; 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

 zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych - kół zainteresowań, warsztatów; 

 przygotowanie programów artystycznych, 

materiałów, prezentacji na uroczystości szkolne; 



Dostosowanie form i metod 

pracy dla uczniów z opiniami i 

orzeczeniami z PPP. 

 przygotowanie planów pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz IPET-ów; 

 otoczenie szczególną opieką uczniów z problemami; 

 zachęcenie do udziału w zajęciach wyrównawczych; 

 

 

 

 

 

Wskazywanie 

wartości ważnych 

dla każdego 

człowieka – 

rodzina, zaufanie, 

szacunek, 

odpowiedzialność. 

 

 

 

. 

 

Kształtowanie odpowiednich 

postaw opierających się na 

wartości rodziny, 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. 

 

 udział w warsztatach w Centrum Wielokulturowym; 

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; 



 organizowanie w miarę możliwości lekcji w terenie; 

Uświadamianie konsekwencji 

uzależnień. 

 

 udział w programach profilaktycznych: 

„ Unplugged”, ,,Moje życie wolne od uzależnień”; 

Kształtowanie właściwych 

nawyków w związku z 

pandemią Covid -19. 

 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i 

innych poprzez przestrzeganie ustalonych  

zasad; 

 

Dbałość o 

bezpieczeństwo 

fizyczne i 

psychiczne 

uczniów. 

Funkcjonowanie uczniów w 

szkole po pandemii. 

 

 

 

 rozmowy z uczniami, prowadzenie obserwacji; 

 ścisła współpraca z Rodzicami i specjalistami; 

 stwarzanie sytuacji integrujących zespół klasowy 

(np. warsztaty survivalowe); 

 zorganizowanie zajęć poświęconych zagrożeniom 

związanych z korzystaniem z Internetu; 

 

 

 

 

 



Niwelowanie wszelkich 

przejawów agresji fizycznej i 

psychicznej w szkole. 

 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

bez użycia siły; 

 zajęcia poświęcone umiejętności rozpoznawania i 

nazywania emocji oraz radzenia sobie z 

negatywnymi emocjami; 

 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. 

 

 organizowanie zajęć poświęconych budowaniu 

poczucia własnej wartości;  

 zajęcia integrujące grupę klasową; 

 wskazanie uczniom osób, do których mogą się 

zwrócić z prośbą o pomoc; 

 rozwiązywanie konfliktów klasowych we współpracy 

z Rodzicami; 

 

 

Zaangażowanie 

uczniów do działań 

na rzecz szkoły i 

drugiego człowieka. 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

 wdrażanie uczniów do wolontariatu; 

 inicjowanie akcji charytatywnych; 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

 zajęcia poświęcone kulturze słowa. 

 

  



Przykładowe tematy zajęć do wykorzystania: 

1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z nauką w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Wybory samorządu klasowego. 

3. Dlaczego warto się uczyć? 

4. Czym jest odpowiedzialność? 

5. Świat emocji – od złości do agresji i z powrotem. 

6. Złość pod kontrolą. 

7. Jak się bronić – wybieram asertywność! 

8. Święta tuż, tuż. 

9. Samoocena. 

10. Podsumowanie semestru. 

11. Używkom mówię nie! 

12. Ciemna strona komputera. 

13. Mądrość serca – o sile empatii. 

14. Jakim zespołem jesteśmy, jakim powinniśmy być? 

15. Jak radzić sobie ze stresem? 

16. Czy wiem, co jem? 

17. Jesteśmy różni, a tacy podobni. 

18. Kultura słowa na co dzień.  

 

Wychowawca: Karolina Modzelewska 


