
PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY KLAS VII – VIII 

Rok szkolny 2020/2021 

1. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego 

 Natalia Kaleta-Bodzenta – Przewodnicząca Zespołu 

 Ewa Śniegowska – Pedagog szkolny 

 Wychowawcy klas VII 

 Barbara Kopyt 

 Natalia Kaleta-Bodzenta 

 Patrycja Durka 

 Angelika Sobusiak 

 Wychowawcy klas VIII 

 Katarzyna Bara-Bać 

 Sylwia Wiśnicka 

 Michał Czajka 



2. Główny cel działania 

 

 Praca nad formowaniem osobowości młodego człowieka, stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i 

społecznego, rozumianego jako współpraca i współistnienie w grupie społecznej, w taki sposób, który umożliwia 

rozwój i realizację własnych potrzeb. 

 Wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby rozumiał, prawidłowo interpretował i umiejętnie stosował 

obowiązujące normy i wartości, aby mógł on zbudować twórczą i dojrzałą osobowość. 

 Nauczenie uczniów umiejętność radzenia sobie w zmieniającym się świecie. 

 

  W wychowaniu biorą udział rodzice i nauczyciele. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając 

rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie mogli w szczególności: 

 

 znaleźć w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym; 

 mieć świadomość potrzeby edukacji na różnych jej etapach, poszukiwać ważnych wartości dla odnalezienia 

własnego miejsca w świecie; 

 rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

 Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera 

rodzinę w dziedzinie wychowania. Zadaniem wychowania jest kształtowanie istotnych wartości ludzkiego bycia. 



3. Zadania Zespołu Wychowawczego: 

 

ZADANIA DZIAŁANIA/SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

1. Spotkanie organizacyjne.  Ustalenie harmonogramu i tematyki spotkań. Wrzesień 2020 Natalia Kaleta-Bodzenta 

2. Proponowanie zadań 

wychowawczych na rok szkolny 

2020/2021, priorytetów, tematyki 

zajęć z wychowawcą oraz 

sposobów integracji klas. 

 Ustalenie propozycji zajęć wychowawczych w 

klasach VII – VIII. 

 Wybranie priorytetowych zadań do realizacji na 

poszczególnych poziomach. 

 Planowanie integracji w obrębie grupy 

klasowej, na terenie szkoły (z powodu pandemii 

COVID-19). 

 Organizacja zajęć prowadzonych przez 

specjalistę z Centrum Leczenia Uzależnień. 

 Pedagogizacja rodziców. 

Wrzesień 2020 

 

 

 

 

 

 

Październik – 

Listopad 2020 

Cały rok szkolny 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

Wychowawcy 

3. Zaangażowanie przy 

wprowadzaniu zmian do 

szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

 Analiza programu wychowawczo-

profilaktycznego i diagnozy trudności 

wychowawczych występujących w klasach VII-

VIII (na podstawie badań przeprowadzonych 

przez pedagoga szkolnego w czerwcu 2020 r.). 

I semestr Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

4. Współpraca z rodzicami.  Przygotowanie i prowadzenie zebrań 

z rodzicami. 

 Rozpoznawanie oczekiwań rodziców 

dotyczących funkcjonowania szkoły (rozmowy, 

konsultacje, analiza dokumentacji klasowej i 

szkolnej). 

 Prowadzenie działań mających na celu 

doskonalenie kompetencji wychowawczych 

rodziców. 

Cały rok szkolny, 

według 

harmonogramu 

spotkań 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 



 Bieżące informowanie o postępach dziecka 

w nauce i jego zachowaniu (poprzez dziennik 

elektroniczny, zebrania, spotkania 

indywidualne, konsultacje telefoniczne 

i online). 

 Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy. 

5. Analiza sytuacji wychowawczej 

i wyników nauczania uczniów 

szkoły. 

 Bieżące monitorowanie frekwencji oraz 

osiągnięć dydaktycznych. 

 Analiza zachowania uczniów i ich postaw w 

szkole. 

 Analiza osiągnięć dydaktycznych uczniów oraz 

organizacja pomocy dla tych z 

niepowodzeniami szkolnymi. 

Cały rok szkolny Wychowawcy 

Nauczyciele uczący 

6. Omawianie i podejmowanie 

decyzji w sprawach ważnych, 

dotyczących uczniów. 

 Pomoc rodzicom w diagnozowaniu trudności 

ucznia, zgłaszanych do PPP. 

 Szukanie przyczyn powstania trudności 

wychowawczych oraz sposób zapobiegania 

m.in. kierowanie sprawy na policję lub do sądu 

rodzinnego. 

 Przeprowadzanie rozmów z uczniami 

i opiekunami w obecności wychowawcy lub 

pedagoga, na temat szkolnych obowiązków 

ucznia. 

 Spisywanie kontraktów pomiędzy 

wychowawcą, a uczniem i rodzicem. 

 Typowanie uczniów do nagród, stypendiów 

i wyróżnień. 

Cały rok szkolny Dyrektor szkoły, 

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele uczący 

7. Uczeń jest podmiotem procesu 

dydaktycznego. 
 Mobilizowanie do uczestnictwa w kołach 

zainteresowań oraz zajęciach wyrównawczych. 

 Motywowanie uczniów do brania udziału 

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

Nauczyciele uczący 



 Korzystanie z oferty edukacyjnych uczelni 

wyższych i innych instytucji organizujących 

zajęcia i warsztaty dla uczniów (w tym zajęcia i 

warsztaty online). 

8. Wychowanie uczniów ku 

wartościom 
 Kształtowanie szacunku do państwa poprzez 

znajomość symboli narodowych. 

 Udział uczniów w obchodach rocznic i świąt 

państwowych. 

 Kultywowanie tradycji związanych 

z obchodzeniem świąt. 

 Kształtowanie i pielęgnowanie wartości takich 

jak patriotyzm, empatia, humanizm, altruizm, 

tolerancja, przyjaźń, koleżeństwo, kultura 

osobista. 

 Zachęcanie uczniów do indywidualnego 

uczestnictwa w akcjach charytatywnych. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

Nauczyciele uczący 

9. Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim w celu rozwijania 

wśród uczniów samorządności. 

 Zachęcanie uczniów do włączania się w akcje 

organizowane przez Samorząd Szkolny. 

 Motywowanie uczniów do brania udziału 

w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

Opiekunowie 

Samorządu Szkolnego 

10. Promowanie zdrowego stylu 

życia 
 Zapoznanie z zasadami propagującymi zdrowy 

styl życia. 

 Zachęcanie uczniów do brania udziału 

w konkursach szkolnych, organizowanych przez 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

 Udział w warsztatach profilaktycznych dla 

młodzieży, przy współpracy z nauczycielami 

wychowania fizycznego. 

 Spotkanie z higienistką szkolną na temat: 

- klasy 7 „Profilaktyka uzależnień – wpływ 

Cały rok szkolny, 

według ustalonego 

harmonogramu 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

wychowania fizycznego, 

Pedagog szkolny, 

Higienistka szkolna 



uzależnień na zdrowie człowieka”, 

- klasy 7 „Profilaktyka zdrowia psychicznego”. 

 

11. Zapobieganie niebezpiecznym 

sytuacjom w szkole i poza nią. 
 Zapoznanie uczniów i rodziców z 

obowiązującymi w szkole regulaminami oraz 

podejmowanie działań, mających na celu 

monitorowanie, korygowanie i eliminowanie 

niewłaściwych zachowań.  

 Organizowanie spotkań dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów w różnych miejscach i 

sytuacjach. 

Cały rok szkolny Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

12. Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych oraz wspieranie 

nauczycieli i rodziców w ich pracy 

wychowawczej. 

 Współpraca z rodzicami i nauczycielami 

uczącymi poszczególnych przedmiotów w danej 

klasie. 

Cały rok szkolny Dyrektor szkoły, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele uczący, 

Pedagog szkolny 

13. Wzbogacanie i doskonalenie 

warsztatu wychowawcy. 
 Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach 

i konferencjach metodycznych. 

Cały rok szkolny Wychowawcy 

14. Podsumowanie pracy w roku 

szkolnym 2020/2021 
 Analiza stopnia realizacji zadań zawartych 

w Planie wychowawczym klas VII-VIII. 

 Ewaluacja. 

 Sporządzenie wniosków na przyszły rok 

szkolny, do dalszej pracy, dla Zespołu 

Wychowawczego. 

II semestr Wychowawcy, 

Pedagog szkolny, 

Dyrektor szkoły 

 

 

  

 

 



4. Wizja Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie: 

Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale Dyrekcji, wychowawców, rodziców i innych nauczycieli, 

mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia. Zakładamy, że Nasz Absolwent to człowiek: 

1. Dobrze wychowany, uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżniający dobro od zła, kierujący się zasadami moralnymi.  

2. Posiadający godność, poczucie własnej wartości i szanujący prawa innych.  

3. Kulturalny i grzeczny w stosunku do osób starszych, troskliwy dla słabszych i opiekuńczy dla zwierząt.  

4. Dbający o własny rozwój duchowy.  

5. Wrażliwy na piękno, szanujący dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki.  

6. Sumienny, obowiązkowy i chętny do nauki.  

7. Posiadający wiedzę i umiejętności pozwalające mu na edukację zgodnie z jego aspiracjami.  

8. Stawiający pytania i rozwiązujący problemy.  

9. Mający poczucie wiary w swoje możliwości oraz pozytywny stosunek do otaczającej rzeczywistości.  

10. Dbający o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.  

11. Szanujący i znający tradycje narodowe – identyfikujący się ze swoją polskością. 



5. Tematy godzin wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Klasa VII: 

Motto: „Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi” (Owidiusz) 

 

1. Tworzymy nowy zespół klasowy. Wybór samorządu klasowego.  

2. Mam wpływ – zdrowie w czasie pandemii.  

3. Wszyscy jesteśmy równi. O potrzebie tolerancji.   

4. Znam metody efektywnego uczenia się.   

5. Wartość pracy w życiu każdego człowieka.  

6. Stop przemocy! Właściwe rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów.  

7. Rozmawiamy ze sobą – komunikacja jest bardzo ważna.  

8. Internet, smartfon, gry komputerowe - zalety i zagrożenia.  

9. Jak unikać nudy? Moje ulubione sposoby na spędzanie wolnego czasu.  

10. Używki – dlaczego są groźne.   

11.  Bezpieczeństwo w czasie ferii.  

12. Lubię siebie – wzmacniam swoją pewność siebie.   

13. Godność dziewczyny, godność chłopaka.  



14. Cyberprzemocy mówimy NIE!  

15. Właściwe odżywianie, higiena, dobra i zła dieta młodych ludzi.  

16. Nasze sposoby na szkolny stres.  

17. Miej wyczucie! Poczucie humoru, a żarty sprawiające przykrość.   

18. Kulturalny nastolatek – zasady odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach.  

19. Jak powstaje plotka? 

20. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka.  

21. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

 

Klasa VIII: 

Motto: „Naszym zadaniem życiowym nie jest prześciganie innych, lecz pokonywanie samych siebie”. 

 

1. Organizacja życia klasy –wybór samorządu klasowego oraz przypomnienie (ZWO, Zasad Oceniania Zachowania, 

 Regulamin korzystania z szafek szkolnych, Statutu Szkoły Podstawowej). Zapoznanie uczniów z tematyką godzin 

 wychowawczych oraz Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie w 

 związku z występowaniem COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r.  

2. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?  

3. Ważne słowo: akceptacja i tolerancja.  

4.  E-papierosy, a zdrowie człowieka.  



5. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu.  

6. Analiza wyników nauczania, kontrola podejmowanych działań.  

7.Pracujemy nad naszymi słabościami (wagary, spóźnienia, wulgaryzmy).  

8. Co strój mówi o tobie, czyli psychologia ubioru. Kultura stroju, języka, zachowania.  

9.Moje zainteresowania, a mój zawód. Określanie predyspozycji zawodowych uczniów.  

10.„Energetyki” –dodają energii czy szkodzą zdrowiu?  

11.Semestralna samoocena i ocena kolegów. Propozycje ocen z zachowania.  

12.Podsumowanie pracy w I półroczu.  

13.Do jakiej szkoły średniej? –aktualne propozycje szkół.  

14.Agresja w nas i wokół nas –jak jej przeciwdziałać?  

15.Savoir vivre. Zasady dobrego zachowania w różnych sytuacjach.  

16.Jak radzić sobie ze stresem? Propozycja sposobów walki z egzaminacyjnym stresem.  

17.Przypomnienie procedur egzaminu.  

18.Uzależnienie od korzystania z telefonów komórkowych –fonoholizm.  

19. Depresja nastolatków. 

20.Dzielimy się naszymi zainteresowaniami – ciekawe książki, filmy, muzyka, ulubione dyscypliny sportowe.  

21.Semestralna samoocena i ocena kolegów. Propozycje ocen z zachowania na koniec VIII.  

22. Końcoworoczne podsumowanie pracy zespołu klasowego –nasze największe sukcesy. 



LEKCJE OKOLICZNOŚCIOWE: 

1. Dzień Chłopaka w naszej klasie. 

2. Wszystkich Świętych. Pamiętamy o naszych zmarłych. 

3. 11 Listopada – rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

4. Klasowe Mikołajki. 

5. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 

6. Obchodzimy Święto Kobiet. 

7. Tradycje Wielkanocne w naszych domach. 

W toku pracy wychowawczej mogą pojawić się również lekcje poświęcone rozwiązywaniu bieżących spraw 

i problemów klasowych. 

 

 

     Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego klas VII-VIII 

          Natalia Kaleta-Bodzenta 


