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Program wychowawczy dla klasy VIII opracowano na podstawie Programu Wychowawczego 

Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie. 

Konstrukcja programu pozwala na rozszerzenie celów edukacyjnych i sposobów ich 

realizacji. 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: 

-rozmowy, 

-gry i zabawy, 

-pogadanki, 

-prace plastyczne i artystyczne uczniów, 

-wycieczki i wyjazdy integracyjne, 

-praca indywidualna, 

-praca w grupach, 

-dyskusja na forum klasy. 

WZORZEC UCZNIA KLASY VI 

-kulturalny, 

- wdrażający w życie postawę patriotyczną 

-samodzielny, 

-odpowiedzialny, 

-tolerancyjny, 

-zdrowy i bez nałogów. 

REALIZACJA PROGRAMU: 

Program należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji z 

innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdów na wycieczki, 

podczas trwania zawodów sportowych, na imprezach okolicznościowych: apele, uroczystości 

szkolne. 

Cele wychowawcze: 
- przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz ustaleń dotyczących szkolnego 

systemu oceniania zachowania 

-rozwijanie postaw patriotycznych 

-znaczenie rodziny w życiu młodych ludzi 

- kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku 

-kształtowanie postawy pro-ekologicznej 

- nabywanie umiejętności pracy w zespole 

- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby 

- integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną klasę 

- tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy 

- uwrażliwianie na potrzeby innych 

- uczenie poszanowania drugiego człowieka, kształtowanie postaw życzliwości, 

tolerancji, 

wyrozumiałości i zrozumienia wobec kolegów i koleżanek 

- podejmowanie prób samooceny 

- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia 



- wskazanie umiejętności poszukiwań właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach 

życiowych 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów 

rówieśniczych 

- kształtowanie umiejętności postawy asertywnej. 
 
 

 

MIESIĄC TEMATYKA 

wrzesień 

1.      Organizacja roku szkolnego. Przypomnienie zasad funkcjonowania szkoły w 

czasie pandemii. Wybór Samorządu Klasowego. Zapoznanie ze Statutem Szkoły 

– prawami i obowiązkami  ucznia. Omówienie wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania.  Bezpieczeństwo, zasady higieny podczas lekcji  i przerw. Zachowanie 

w stanach zagrożenia ( sygnały alarmowe, drogi ewakuacyjne ). 

2.    Święto Ziemi- sprzątanie świata, dbajmy o nasza planetę. 

3.      Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności 

klasowej i granicach kompromisu. 

4.      Dzień Chłopaka- integracja zespołu klasowego. 

5.    Jak poradzić sobie w szkole po nauczaniu zdalnym? Plusy i minusy nauczania 

stacjonarnego i zdalnego. 

 

październik 

1.      Trudne chwile, jak sobie z nimi radzić?. 

2.      Święto Edukacji Narodowej. Nauczyciel blisko ucznia. 

3.      Jak odpowiedzialnie korzystać z nowoczesnych urządzeń 

komunikacyjnych- telefonu komórkowego i smartfonu, smartwatch, tablet. 

4.      Bezpieczeństwo w sieci. Problematyka hejtu. 

5.       Jak zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną jesienią? 

listopad 

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

2.      Rocznica Odzyskania Niepodległości - Sylwetki odważnych Polaków i ich 

dokonania. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

3.      Przyczyny i skutki używania środków uzależniających. Nałogi a silna wola. 

4.    Zdrowie psychiczne- jak odpoczywać żeby odpocząć? 

 

grudzień 

1.      Mikołajki  klasowe. 

2.      Konflikt-   radzenie sobie w sytuacji konfliktowych. Metody rozwiązywania 

problemów. 

3.      Świąteczne tradycje w Polsce, kolędy, Wigilia, Boże Narodzenie - Wigilia 

klasowa. 

styczeń 

1.      Samoocena zachowania. Jak panować nad sobą - o emocjach, stresie 

i mechanizmach obronnych. Zdrowie psychiczne – jaki wpływ ma na nas stres. 

2.      Podsumowanie I okresu . Bezpieczeństwo i aktywny odpoczynek podczas ferii. 

3.    Sporty zimowe- w zdrowym ciele zdrowy duch. 

luty 

 

  1. Do czego dążymy i czego potrzebujemy? Nasze marzenia, plany zawodowe. 

  2. Dobra książka sposobem na nudę. 

  3. Egzamin ósmoklasisty- jak się dobrze przygotować. 

4. Znaczenie rodziny i przyjaźni we współczesnym świecie. 
 

marzec 1.      Święto Kobiet w klasie. 



2.      Kształtowanie odpowiedzialności za siebie, konsekwencje nieprzemyślanych 

decyzji. 

3.      Stres w moim życiu. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 

   

kwiecień 

1.  Z ekologią za pan brat - nasze działania proekologiczne. 

  2. Jaka szkoła średnia? Typy i oferty szkół w naszej okolicy. 

  3. Święta Wielkanocne – czas odrodzenia i nadziei. 

maj 

1.      Ważne daty dla Polaka - Konstytucja 3 Maja. 

2.      Prawidłowa dieta nastolatka. zaburzenia odżywiania 

3.      Skąd czerpiemy informacje? Jakie źródła informacji są wiarygodne, sposoby 

działania reklam na ludzi. 

4. Nasze święto – Święto Szkoły . Kształtujemy poczucie empatii- nasze 

działania charytatywne. 
 

czerwiec 

 

1. Prawidłowa dieta nastolatka, znaczenie warzyw i owoców w diecie. 

2.      Czym jest praca w życiu człowieka?  Jak mądrze i aktywnie wypocząć? 

3.     Pożegnania nadszedł czas- kończymy szkołę podstawową. Bezpieczne wakacje. 

 


