
Program wychowawczy  dla uczniów klasy 7A w roku szkolnym 2021/2022 

 

Cel Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

Podniesienie  

jakości  

kształcenia. 

 

 

Praca nad motywacją uczniów 

do nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 przeprowadzenie zajęć 

wychowawczych; 

poświęconych motywacji 

do nauki oraz właściwej 

organizacji czasu;  

 zorganizowanie  klasowego 

konkursu na najwyższą 

średnią i najlepszą 

frekwencję; 

 prezentowanie osiągnięć 

uczniów na stronie szkoły; 

wychowawca 

 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

wszyscy nauczyciele 

rok szkolny 

2021/2022 

 



Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów. 

 prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych - kół 

zainteresowań, warsztatów; 

 organizowanie konkursów 

szkolnych oraz 

dzielnicowych; 

 przygotowanie programu 

artystycznego z okazji 

Narodowego Święta 

Niepodległości – 11 

listopada 

 rozwijanie kompetencji 

kluczowych – języki obce; 

 lekcje biblioteczne w 

Kulturotece  

nauczyciele, wychowawcy, 

zespół WARS i SAWA 

 

wszyscy nauczyciele 

 

 

wychowawca, uczniowie 

kl. 7a 

 

 

nauczyciele języków 

obcych 

pracownicy Kulturoteki 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

Dostosowanie form i metod 

pracy dla uczniów z opiniami i 

orzeczeniami z PPP. 

 przygotowanie planów 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

 otoczenie szczególną 

opieką uczniów z 

problemami; 

 

 

wychowawca 

 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 



 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawca 

 

 

 

 

rok szkolny  

2021/2022 

 

 

 

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 

 Zajęcia ,, Wiem- Pomagam 

– Ratuję ” 

 

 

 

wychowawca, nauczyciele 

 

 

wychowawca, nauczyciele 

 

 

 

spotkania z Policją 

 

spotkanie z Strażą Miejską 

 

rok szkolny 

2021/2022 



Kształtowanie postawy 

tolerancji i akceptacji wobec 

drugiego człowieka. 

 

 zajęcia z pedagogiem 

szkolnym; 

 

 zajęcia dotyczące tolerancji 

wobec osób z różnego 

rodzaju 

niepełnosprawnościami 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

wychowawca 

 rok szkolny 

2021/2022 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

Kształtowanie właściwych 

nawyków poświęconych 

zdrowemu odżywianiu. 

 zajęcia poświęcone 

zdrowemu odżywianiu; 

 

wychowawca 
rok szkolny 

2021/2022 

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 

spędzania wolnego czasu; 

 Lekcje w terenie. 

nauczyciele wf, 

wychowawca 

 

 

 

nauczyciel wf, 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

 

 

nauczyciele, wychowawca 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 



  

Uświadamianie konsekwencji 

uzależnień. 

 

Programy profilaktyczne : 

„ Zagraj z nami ”- zajęcia 

edukacyjne i warsztaty 

umiejętności społecznych z 

zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom 

behawioralnym ( 

uzależnienie od komputera 

i Internetu) 

 

Instytucja zewnętrzne 

 

rok szkolny 

2021/2022 

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 

 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

 

wrzesień 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 



Dbałość o 

bezpieczeństwo 

fizyczne i 

psychiczne 

uczniów 

 

 

Funkcjonowanie uczniów w 

szkole po pandemii 

 

 

 

 

 

 Diagnoza 

 Ankieta 

 Rozmowy, obserwacje 

 Współpraca z rodzicami 

 Kierowanie do specjalistów 

 

 

pedagog, psycholog 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

Niwelowanie wszelkich 

przejawów agresji fizycznej i 

psychicznej w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kształcenie umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

bez użycia siły; 

 udział w programie „Widzę, 

reaguję, działam”; 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działań z 

zakresu profilaktyki zdrowia 

psychicznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem budowanie 

poczucia własnej wartości  i 

 budowanie poczucia 

własnej wartości; 

 zajęcia integrujące grupę 

klasową; 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

wychowawca, pedagog, 

psycholog 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

 

 



radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. 

 

 zajęcia na temat sposobów 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach; 

 zajęcia na temat sposobów 

radzenia sobie ze stresem 

 stworzenie dla uczniów 

skrzynki, do której będą 

mogli anonimowo wrzucać 

na kartkach swoje 

problemy, uwagi, 

przemyślenia 

 

 

wychowawca, pedagog, 

psycholog 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie 

uczniów do działań 

na rzecz szkoły i 

drugiego człowieka. 

 

Kształtowanie postaw 

prospołecznych. 

 

 wdrażanie uczniów do 

wolontariatu; 

 inicjowanie akcji 

charytatywnych 

 

 akcja Rodacy - Bohaterom 

 

 

wychowawca 

opiekun wolontariatu 

wychowawca 

Pani Justyna Prejs 

 

 

rok szkolny 

2021/2022 

 

Kształtowanie 

tożsamości 

narodowej i 

współuczestnictwo 

 

Kształtowanie 

postaw patriotycznych , 

 Apele 

 

 poznawanie miejsc 

związanych z historią 

najbliższej okolicy:  

wszyscy  nauczyciele  

 

 

Pani Justyna Prejs 

 

rok szkolny 

2021/2022 



w pielęgnowaniu 

tradycji 

poszerzanie wiedzy  o historii 

regionu i miasta, jego kulturze i 

sztuce 

Innowacja pedagogiczna na 

lekcjach historii ,, Letnisko 

Falenica” 

 Akcja BohaterOn. 

 

Pani Justyna Prejs, 

wychowawca 

 


