
Program działań wychowawczych w klasie 6b 

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 nabywa umiejętności pracy w zespole. 

 Uczeń rozwija umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby. 

 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. 

 Uczenie poszanowania drugiego człowieka, kształtowanie postaw 

życzliwości, tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia wobec kolegów i 

koleżanek. 

 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. 

 

Procedury osiągania celów:  

 rozmowy,  

 gry i zabawy,  

 pogadanki,  



 prace plastyczne i artystyczne uczniów,  

 praca indywidualna,  

 praca w grupach,  

 dyskusja na forum klasy. 

 

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy: 

1. Nowy rok szkolny. 

2. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy. Jaka ocena z 

zachowania? 

3. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole. 

4. Kultura stroju, języka, zachowania. 

5. Zasady zachowania się w razie niebezpieczeństwa, wyjaśnienie planu 

ewakuacyjnego szkoły, sygnały alarmowe. 

6. Zagrożenia w codziennym życiu.  

7. Dlaczego nałogi są szkodliwe? 

8. Komputer – pomoc czy zagrożenie? 

9. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? 

10. Wypracowanie własnego, efektywnego sposobu na naukę – organizacja 

warsztatu pracy.  

11. Jak troszczyć się o swoje zdrowie? 

12. Jak być dobrym zespołem? Tworzymy kodeks zachowań. 

13. Konwencja praw dziecka. 

14. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.  

15. Wartość rodziny w życiu człowieka. 

16. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. 

17. Kultura i szacunek wobec odmienności kulturowej i rasowej innych 

państw. 

18. Zagrożenia środowiska naturalnego. 

19. Wierzę w swoje możliwości. 



20. Telewizja, film i książka w moim życiu.  

21. Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce.  

22. Ocena i samoocena naszego zachowania. 

23. Mikołajki klasowe. 

24. Ja – patriota. Święto Niepodległości. 

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

26. Bezpieczeństwo w czasie ferii. 

27. Bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

 

Pozostałe godziny przeznaczone są na realizację zagadnień wynikających z 

bieżących spraw klasowych. 

 

 

Wychowawca: 

Monika Modrzecka 


