
Załącznik nr 3 

Plan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 

I. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej  opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości. 

 

Treści  Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny  Termin  

1. Funkcjonowanie w nowej 

społeczności szkolnej. 

2. Integracja z grupą rówieśniczą. 

3. Prawa dziecka. 

4. Komunikacja interpersonalna – 

komunikaty werbalne i 

niewerbalne. 

5. Zasady asertywności. 

6. Kultura osobista i kultura 

słowa. 

7. Szacunek, akceptacja i 

tolerancja dla siebie i innych. 

8. Rozwiązywania problemów – 

mediacje, negocjacje, 

kompromisy. 

9. Przeciwdziałanie przemocy i 

agresji, presji i manipulacji. 

10. Pomoc koleżeńska. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapoznanie ze Statutem Szkoły, prawami i obowiązkami 

ucznia.  

 Wybory samorządu klasowego. 

 Zapoznanie z zasadami funkcjonowania szkoły . 

 Integracja z nowym zespołem klasowym: 

 -wyjazd integracyjny do Grali- Święto Pieczonego 

Ziemniaka 

-otrzęsiny  uczniów klas VII 

-wycieczki klasowe 

- imprezy klasowe- Dzień Chłopaka, Mikołajki, Spotkanie 

Opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka 

 Integracja z grupą rówieśniczą: 

 -udział w wyborach na przewodniczącego samorządu 

szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia wybranego spośród 

uczniów i nauczycieli 

- dyskoteki szkolne 

- udział w konkursach i debatach międzyklasowych 

- udział w zbiórkach charytatywnych 

 

 Tematyka godzin wychowawczych: 

- Zapoznanie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1. Wybór 

samorządu klasowego. 

- „Poznajmy się bliżej”-autoprezentacja. 

-Integracyjna wycieczka klas siódmych. 

-Dzień Chłopaka w naszej klasie. 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

SU 

wychowawcy 

wychowawcy 
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SU,wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów,  

wolontariat 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wrzesień 

 

wrzesień 

wrzesień 

 

wrzesień 

 

wrzesień 

cały rok 

wg kalendarza 

 

 

wrzesień 

 

 

zgodnie z liczbą 

zainteresowanych, 

cały rok 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

tematyki godzin 



 

 

 

- Budujemy wzajemne zaufanie w zespole klasowym. 

-Przestrzeganie praw dzieci w myśl Konwencji Praw Dziecka. 

- Dzień Kobiet w naszej klasie. 

- Ja i moje zainteresowania 

- Jestem kulturalnym nastolatkiem. Najprostsze wyrazy 

uprzejmości. 

- Czy jestem tolerancyjny?  

- Zasady dobrej komunikacji międzyludzkiej. 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

wychowawczych 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

tematyki godzin 

wychowawczych 

 

II. Wprowadzenie w świat norm, wartości, wzorów zachowań i autorytetów. Kształtowanie postaw  patriotycznych. 

 

Treści  Działania, formy i sposoby realizacji   Odpowiedzialny Termin  

1. Uniwersalne wartości moralno-

etyczne. 

2. System wartości człowieka. 

3. Poczucie własnej wartości. 

4. Właściwe pełnienie ról 

społecznych. 

5. Prawdziwa przyjaźń.  

6. Korzystanie z praw a 

wypełnianie obowiązków. 

7. Pomoc słabszym i 

potrzebującym. 

8. Tradycje rodzinne, szkoły, 

regionu. 

9. Symbole i tradycje narodowe. 

10. Postawa patriotyczna i 

obywatelska. 

11. Kultura i tradycje innych 

narodów. 

 Udział w kołach zainteresowań (przedmiotowych, 

językowych, artystycznych) oraz sekcjach sportowych 

 Udział w apelach i uroczystościach szkolnych 

 Wyjścia do kina, na spektakle teatralne, wystawy, koncerty 

 Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 Udział w akcjach charytatywnych, min: 

-Dzień Papieski 

- zbiórka plastikowych nakrętek 

-wysłanie kartek pocztowych dla powstańców warszawskich 

- udział w akcji „Adopcja na odległość” 

 Opieka nad miejscami pamięci narodowej –zapalenie 

zebranych zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych 

 Przygotowanie projektu z okazji Dnia Europy 

 Kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

 Udział w Jarmarku św. Stanisława. Targi Edukacyjne. 

 Tematyka godzin wychowawczych: 

- KEN-patronem naszej szkoły. 

- 11 listopada-Narodowe Święto Niepodległości. 
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- Konstytucja 3 Maja- znaczenie świąt narodowych. 

- Spotkanie opłatkowe naszej klasy.  

- Obrzędy i zwyczaje Wielkiej Nocy. 

- Jak świętują Europejczycy? 

- Dlaczego warto pomagać? 

 

wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

tematyki godzin 

wychowawczych 

 

 

III. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie oraz współodpowiedzialności za innych i otaczający świat.  

 

Treści  Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny  Termin  

1. BHP w miejscu 

przebywania. 

2. Zasady zachowania się w 

sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

3. Uzależnienia jako 

zagrożenia dla każdego. 

4. Przemoc w rodzinie.  

5. Właściwa organizacja pracy 

umysłowej i wypoczynku. 

6. Media i komputer – 

Internet, gry komputerowe, 

portale społecznościowe, 

reklamy. 

7. Zasady prawidłowego 

odżywiania – zaburzenia 

odżywiania. 

8. Zasady higieny osobistej a 

estetyczny wygląd. 

9. Sprawność fizyczna. 

 Zapoznanie z zasadami zachowania w szkole i 

regulaminami pracowni. 

 Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w czasie 

ewakuacji. Próbna akcja ewakuacyjna. 

 

 Udział w Szkolnym Dniu Sportu. 

 

 Udział w projekcie „Zdrowie” i „Trzymaj formę” 

 

 Spotkanie z pielęgniarką szkolną, pogadanki na temat 

higieny osobistej. 

 

 

 Udział w akcjach ekologicznych (np. sprzątanie świata, 

zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii) 

 Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem- spotkanie 

ze specjalistą, pogadanka na temat czynników 

zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwór 

złośliwy. 
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wychowawcy ,  
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Aktywny wypoczynek. 

10. Dojrzewanie.  

11. Współczesne choroby 

cywilizacyjne – depresja, 

HIV, AIDS. 

12. Ochrona środowiska 

naturalnego.  

 Tematyka godzin wychowawczych: 

-Negatywne skutki uzależnienia od gier komputerowych i 

Internetu. 

- Depresja to też choroba. 

- Jem smacznie i zdrowo-zasady prawidłowego 

odżywiania. 

-„Mój codzienny rozkład jazdy”-jak skutecznie pogodzić 

pracę z odpoczynkiem? 

-Negatywny wpływ nałogów na naszą osobowość. 

zespół przyrodniczy, SU 

 

 

SU 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

luty 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

tematyki godzin 

wychowawczych 

 

 

IV. Kształtowanie osobowości twórczych i kreatywnych, zdolnych do sterowania własnym rozwojem i kształceniem.  

 

 

 

 

 



 

 

Treści  Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny  Termin 

1. Techniki uczenia się. 

2. Organizacja własnego 

warsztatu pracy. 

3. Stosowanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności w praktyce. 

4. Podejmowanie działań i ich 

modyfikacja. 

5. Samokontrola i samoocena 

pracy własnej i innych. 

6. Korzystanie z różnych źródeł 

informacji. 

7. Planowanie własnej kariery 

szkolnej i zawodowej. 

8. Mocne i słabe strony, 

uzdolnienia, predyspozycje. 

9. Radzenie sobie z 

niepowodzeniami. 

10. Praca indywidualna a 

współpraca w grupie. 

11. Motywacja do nauki i pracy 

nad sobą. 

12. Realizacja celów i dążeń.  

 Współorganizacja konkursów szkolnych. 

 Udział w konkursach międzyszkolnych. 

 Doradztwo zawodowe. 

 Tematyka godzin wychowawczych: 

- Kim chcę zostać w przyszłości? 

- Czy potrafię dobrze zaplanować swoją karierę szkolną? 

- Jak skutecznie i szybko przyswajać wiedzę? 
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