
PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY KLAS VII – VIII 

 

 

1. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego 

 

 Katarzyna Bara-Bać  – przewodniczący Zespołu 

 Ewa Śniegowska – pedagog 

 

Wychowawcy klas VII 

 Katarzyna Bara-Bać 

 Michał Czajka 

 Sylwia Wiśnicka 

 

Wychowawcy klas VIII 

 Anna Zajdel 

 Paweł Wikiera 

  



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. 

 

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

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. 
09.2019 Katarzyna Bara-Bać 

2. Proponowanie zadań 

wychowawczych na rok 

2019/2020, tematyki spotkań, 

priorytetów oraz wyjść w 

ramach integracji zespołów 

klasowych. 

 Ustalenie propozycji tematów lekcji 

wychowawczych dla klas VII i VIII. 

 Wybranie priorytetowych zadań do 

realizacji na poszczególnych 

poziomach. 

 Planowanie wyjść integracyjnych dla 

poszczególnych klas. 

- kl. 7a,7b i 7c – wycieczka „Śladami 

Aleksandra Fredry” Odrzykoń– 

Prządki-Stępina.  

 Organizacja zajęć prowadzonych przez 

specjalistów z CLU. 

 Pedagogizacja rodziców. 

Wrzesień 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2019 

 

Cały rok 

Wychowawcy klas, 

Pedagog 

3. Zaangażowanie przy 

wprowadzaniu zmian do 

szkolnego programu 

 Analiza programu wychowawczo- 

profilaktycznego i diagnozy trudności 

wychowawczych występujących w 

szkole ( na podstawie badań 

I semestr Pedagog 

Wychowawcy 



wychowawczo-

profilaktycznego. 

przeprowadzonych na przełomie 

maja/czerwca 2019 roku). 

4.Współpraca z rodzicami.  Przygotowanie i prowadzenie zebrań   

z rodzicami. 

 Rozpoznanie oczekiwań rodziców 

dotyczących funkcjonowania szkoły 

(rozmowy, zebrania, konsultacje, 

analiza dokumentacji klasowej              

i szkolnej). 

 Prowadzenie działań mających na celu: 

- doskonalenie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

 Bieżące informowanie o postępach 

dziecka w nauce i jego zachowaniu 

(dziennik elektroniczny, spotkania – 

wywiadówki, konsultacje 

indywidualne). 

 Angażowanie rodziców w życie szkoły 

- pomoc rodziców w organizacji 

imprez klasowych i szkolnych. 

Cały rok wg 

harmonogramu 

spotkań 

Dyrekcja 

Wychowawcy 

Pedagog 



5.Analiza sytuacji 

wychowawczej i wyników 

nauczania w szkole. 

 Bieżące monitorowanie frekwencji 

oraz osiągnięć dydaktycznych 

uczniów. 

 Analiza zachowania uczniów i ich 

postaw w szkole i poza szkołą (podczas 

wyjść oraz wycieczek szkolnych) 

 Analiza osiągnięć dydaktycznych 

uczniów i organizacja pomocy 

uczniom z niepowodzeniami 

szkolnymi. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 

6.Omawianie i podejmowanie 

decyzji w sprawach ważnych 

dotyczących uczniów. 

 Pomoc Rodzicom w diagnozowaniu 

trudności dziecka zgłaszanych do PPP. 

 Szukanie przyczyn powstawania 

trudności wychowawczych oraz 

sposobów zapobiegania im. 

Kierowanie sprawy na policję lub do 

sądu rodzinnego. 

 Przeprowadzanie rozmów z uczniami, 

opiekunami w obecności  

wychowawcy/pedagoga na temat 

szkolnych obowiązków ucznia. 

 Rozpatrywanie wniosków o udzielanie 

kary zgodnie ze Statutem szkoły. 

Cały rok Dyrektor szkoły, 

Pedagog, 

Wychowawcy            

i nauczyciele 



 Spisywanie kontraktów pomiędzy 

wychowawcą, a rodzicem i uczniem. 

 Typowanie uczniów do nagród, 

stypendiów i wyróżnień. 

 

7. Uczeń jest podmiotem 

procesu dydaktycznego. 

 Mobilizowanie do uczestnictwa          

w szkolnych kołach zainteresowań oraz 

zajęciach wyrównawczych. 

 Motywowanie uczniów do udziału      

w konkursach szkolnych                       

i pozaszkolnych. 

 Korzystanie z ofert edukacyjnych 

uczelni wyższych i innych instytucji 

organizujących zajęcia edukacyjne dla 

uczniów. 

Cały rok Wychowawcy                                    

i nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

8.Wychowanie uczniów ku 

wartościom. 

 Kształtowanie szacunku do własnego 

państwa poprzez znajomość symboli 

narodowych, udział dzieci                   

w obchodach upamiętniających 

rocznice i święta państwowe oraz 

kultywowanie tradycji związanych       

z obchodami świąt. 

Cały rok Wychowawcy                    

i nauczyciele 



 Kształtowanie i pielęgnowanie 

wartości takich jak: patriotyzm, 

empatia, humanizm, altruizm, 

tolerancja, przyjaźń, koleżeństwo, 

kultura osobista. 

 Uczestnictwo uczniów w akcjach 

charytatywnych. 

 Organizowanie wyjść, wycieczek o 

historycznym, patriotycznym 

wymiarze. 

9. Współpraca z Samorządem 

Uczniowskim w celu 

rozwijania wśród uczniów 

samorządności. 

 Zachęcanie uczniów do 

współorganizacji imprez szkolnych 

oraz akacji promujących szkołę. 

 Uczestnictwo uczniów w akacjach 

charytatywnych. 

Cały rok Wychowawcy,  

Ewa Augustyn-

Ziemlińska, Patrycja 

Durka, Maciej 

Wojtaszek 

10.Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

 Zapoznanie z zasadami propagującymi 

zdrowy styl życia 

- „ Moje drugie śniadanie- promujemy 

zdrowe odżywianie”, 

- konkurs plastyczny „ Mój pomysł na 

aktywny wypoczynek- promujemy 

aktywność fizyczną” 

Cały rok; 

wg ustalonego 

harmonogramu 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, pedagog, 

higienistka 



 Zwiększanie aktywności uczniów 

poprzez udział w zawodach 

sportowych, wycieczkach turystyczno 

– krajoznawczych i edukacyjnych 

 Udział w sportowych programach 

profilaktycznych: 

 Program Profilaktyki 

p/alkoholowej - pozalekcyjne 

zajęcia sportowe. 

 Program „Akcja Zima” i „Akcja 

Lato”. 

 Program Osiedlowy. 

 Udział w warsztatach profilaktycznych 

dla młodzieży przy współpracy z 

instytucjami wspierającymi pracę 

szkoły 

 Spotkanie z higienistką szkolną na 

temat: 

 klasy 8 „Racjonalne odżywianie- 

kapitał zdrowia na przyszłość”; 

 klasy 7 „Profilaktyka uzależnień – 

wpływ uzależnień na zdrowie 

człowieka” 



11. Zapobieganie 

niebezpiecznym sytuacjom   

w szkole i poza nią. 

 Zapoznanie uczniów i rodziców           

z obowiązującym w szkole 

regulaminem zachowania oraz 

podejmowanie działań mających na 

celu monitorowanie, korygowanie        

i eliminowanie niewłaściwych 

zachowań. 

 Realizowanie spotkań dotyczących 

bezpieczeństwa dziecka w różnych 

miejscach i sytuacjach (spotkanie         

z policjantem, pracownikiem 

pogotowia, pedagogiem szkolnym). 

Cały rok Wychowawcy 

Pedagog 

12. Rozwiązywanie 

problemów wychowawczych 

oraz wspieranie nauczycieli    

i rodziców w ich pracy 

wychowawczej. 

 Współpraca z rodzicami                        

i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów. 

Cały rok Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, Pedagog 

 

 

W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będziemy kładli na kształtowanie charakteru, 

a w szczególności na rozwijanie umiejętności określania celów życiowych, samodzielności, poczucia odpowiedzialności 

i postaw wyrażających poszanowanie drugiego człowieka, przeciwstawiających się egoizmowi i zachowaniom 

nacechowanym przemocą wobec innych. 



Ważne jest też dla nas, aby rozbudzać w młodzieży zainteresowania, zamiłowanie do zdobywania wiedzy 

i twórczego jej wykorzystywania. 

 

WIZJA ABSOLWENTA 

 

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. Stawiający sobie cele i dążący do ich realizacji dzięki umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień i poczuciu 

wiary w swoje możliwości. 

2. Pracowity, uczciwy i obowiązkowy – chce i potrafi się uczyć. 

3. Aktywny, sprawny i twórczy. 

4. Dbający o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejący stawić czoła pokusom, które niesie dorosłe życie – odporny 

na manipulację, asertywny, zdolny do autorefleksji i odpowiedzialny. 

5. Potrafiący budować właściwe relacje z rówieśnikami i dorosłymi – wolny od agresji, panujący nad emocjami, 

kulturalny. 

6. Otwarty na problemy drugiego człowieka – wrażliwy, tolerancyjny i zdolny do empatii. 

7. Świadomy obywatel miasta, ojczyzny i świata. 

 

 



 

 

TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH 

  

Motto; „ Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się na nią dzisiaj”.   

 

Klasa VII 

1. Tworzymy nowy zespół klasowy. Jak wpływam na atmosferę w swojej klasie?  

2. Wybór samorządu klasowego.  

3. Prawa i obowiązki ucznia SP nr 18.  

4. Jak komunikować potrzeby i uczucia? Radzenie sobie z własnymi emocjami. 

5. Wartość pracy w życiu każdego człowieka.  

6. Stop przemocy! Właściwe rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów.  

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

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

9. Bezpieczeństwo w czasie ferii.  

10. Ocena i samoocena zachowania.  

11. Godność dziewczyny, godność chłopaka.  

12. Cyberprzemocy mówimy NIE!  

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

14. Nasze sposoby na szkolny stres.  

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



16. Światowy Dzień Ziemi. Mój wpływ na środowisko.  

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

18. Jak powstaje plotka?  

19. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka.  

20. Planujemy wycieczkę klasową.  

21. Jak bezpiecznie spędzić wakacje?  

 

 

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

 

Klasa VIII  

 

1. Organizacja życia klasy – wybór samorządu klasowego oraz przypomnienie (WSO, Regulamin zachowania, 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych). Zapoznanie uczniów z tematyką godzin wychowawczych. 

2. Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Jak wyzwolić zaangażowanie w zespole? 

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

4. Analiza wyników nauczania, kontrola podejmowanych działań. 

5. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? 

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

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

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

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

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



11. Podsumowanie pracy w I półroczu. 

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

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

14. Dzień Kobiet. 

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. Nałogom mówimy–NIE! Profilaktyka uzależnień. 

20. Planujemy wycieczkę klasową. 

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

22. Rola rodziny w życiu młodego człowieka – co zrobić, aby w rodzicu odkryć przyjaciela. 

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

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

 

 

 

 

 Lekcje okolicznościowe:  

 

1. Dzień Chłopaka w naszej klasie.  

2. Wszystkich Świętych. Pamiętamy o naszych najbliższych zmarłych.  

3. 11 listopada- Święto Odzyskania Niepodległości.  



4. Mikołajki klasowe.  

5. Bożonarodzeniowe tradycje w naszych rodzinach. Wigilia klasowa.  

6. Dzień Kobiet.  

7. Tradycje wielkanocne. 

 

Lekcje poświęcone rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów klasowych. 

 

 

                                                                                                                        Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego 

                                                                                                                              Katarzyna Bara-Bać 


