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PROPOZYCJE TEMATÓW NA ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 

2018/2019 

 

L.p. KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV 

1. Zapoznanie ze Statutem 

Szkoły, 

Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania, 

Programem 

Wychowawczym Szkoły 

i innymi ważnymi 

dokumentami szkolnymi. 

Przypomnienie praw       

i obowiązków ucznia.  

Wewnątrzszkolny 

System Oceniania, 

Program 

Wychowawczy Szkoły 

i inne ważne 

dokumenty szkolne – 

omówienie zmian. 

Przypomnienie praw       

i obowiązków ucznia.  

Wewnątrzszkolny 

System Oceniania, 

Program 

Wychowawczy Szkoły  

i inne ważne 

dokumenty szkolne – 

omówienie zmian. 

Przypomnienie praw       

i obowiązków ucznia. 

Przypomnienie 

procedur 

bezpieczeństwa             

w szkole. 

Wewnątrzszkolny 

System Oceniania, 

Program 

Wychowawczy Szkoły 

i inne ważne 

dokumenty szkolne – 

omówienie zmian. 

Przypomnienie praw       

i obowiązków ucznia. 

Przypomnienie 

procedur 

bezpieczeństwa             

w szkole. 

 

2. Zapoznanie z  

procedurami 

bezpieczeństwa  w 

szkole. 

Przypomnienie 

procedur 

bezpieczeństwa             

w szkole. 

Kultura bycia, czyli 

Savoir-vivre na co 

dzień. 

Kultura bycia, czyli 

Savoir-vivre na co 

dzień. 

3. Tworzymy grupę - 

ustalanie celów i reguł 

grupowych. 

 

Kultura bycia, czyli 

Savoir-vivre na co 

dzień. 

Promocja zdrowego 

stylu życia. Zasady 

prawidłowego 

odżywiania się                 

i aktywny wypoczynek. 

 

Egzaminy zewnętrzne - 

procedury. 

4. Co nas łączy? 

Prezentacja 

zainteresowań, form 

spędzania czasu wolnego  

 

Koleżeństwo i przyjaźń  

jako 

podstawa  

funkcjonowania klasy. 

 

Zagrożenia płynące z 

internetu. 

Cyberprzemoc. 

Matura i co dalej? 

Planuję swoją ścieżkę 

zawodową. 

5. Kultura bycia, czyli 

Savoir-vivre na co dzień.  

Bezpieczeństwo  

w ruchu  

komunikacyjnym - 

odpowiedzialność za 

siebie i innych. 

 

Jak umiejętnie 

przyjmować krytykę. 

Asertywność. 

Pasja a sukces 

zawodowy. 

6. Czy znam historię 

hymnu państwowego? 

Co to znaczy być 

kulturalnym? 

 

Rozległość 

zainteresowań jako 

czynnik ułatwiający 

dokonywanie wyboru. 

Sposoby powtarzania i 

utrwalania wiadomości 

w przygotowywaniu 

się do egzaminów. 

7. Właściwe odżywianie 

czynnikiem 

 niezbędnym do 

prawidłowego  

funkcjonowania 

umysłu. 

 

Odpowiedzialność za  

siebie i innych 

członków  

rodziny. 

Rola współpracy i 

pomocy grupy w 

osiąganiu celów 

indywidualnych i 

grupowych. 

Stres pod kontrolą. Jak 

go opanować? 

8. Jak dbać o zdrowie  

psychiczne?  

 

Dziedzictwo  

kulturowe ojczyzny i  

regionu. 

 

Refleksja nad 

wolnością. 

Polski droga do 

wolności. 

9. Jak się uczyć 

efektywnie? Poznawanie  

skutecznych sposobów  

uczenia się. 

 

 

Konflikty w rodzinie  

– 

jak sobie z nimi radzić? 

 

Nabywanie praw 

obywatelskich i 

wchodzenie w dojrzałe 

życie społeczne. 

Rzeczywistość, w 

której żyję. Moje 

prawa i obowiązki. 
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10. Konflikty: dorośli 

– młodzież  

Poszukiwanie  

kompromisów 

 

Czy kompleksy  

utrudniają życie?  

 

Jak dbać o swoje 

bezpieczeństwo? 

Bezpieczeństwo, 

rozsądek, brawura. 

11. Niepowodzenia to 

porażki czy kolejne etapy 

w drodze do celu?  

Daj sobie szansę!  

– o depresji 

młodzieńczej. 

 

Kryteria poprawnego 

wyboru zawodu.  

Rynek pracy a 

bezrobocie. 

12. Moda na „dopalacze”?  

–o groźnych skutkach  

zażywania substancji  

psychoaktywnych.  

 

Dokonuję wyboru: 

obecność na lekcji czy 

wagary? 

 Wpływ wagarów na 

wyniki w nauce 

 

Profilaktyka uzależnień 

– skutki palenia 

papierosów, picia 

alkoholu zażywania 

narkotyków dla 

organizmu człowieka. 

Bezpieczny internet – 

kultura słowa, prawo 

autorskie w internecie. 

13. Moja postawa wobec 

uzależnień.  

Specyfika  

współczesnych  

zagrożeń  

cywilizacyjnych. 

 

Żeby życia nie puścić z 

dymkiem-skutki 

palenia papierosów. 

O problemach natury 

psychicznej – depresja, 

nerwica, fobia. 

Jak dbać o zdrowie 

psychiczne. 

14. Samosterowanie,  

planowanie, realizacja.  

Ocena własnych słabych 

i  

silnych stron 

 

Mechanizm  

powstawania  

uzależnień.  

Przyczyny i  

profilaktyka  

uzależnień.  

 

Budowanie wartości 

moralnych: 

sprawiedliwość, 

tolerancja, solidarność, 

demokracja, wolność, 

szacunek do siebie i 

innych. 

Kształcenie 

umiejętności dawania z 

siebie innym. Pomoc 

koleżeńska. 

Wolontariat. 

15. Co to znaczy być  

dojrzałym? 

 

Samoakceptacja  

źródłem rozwoju 

osobistego. 

 

Jaka powinna być 

szczęśliwa rodzina? 

Co to znaczy być 

szczęśliwym? 

16. Chcę być wartościowym  

człowiekiem.  

Rozmawiamy o  

wartościach.  

 

Pełnoletniość 

– co to dla  

mnie oznacza? 

 

Jak osiągnąć lepsze 

wyniki w nauce? 

Jak skutecznie uczyć 

się do egzaminów 

maturalnych? 

17. Jak radzić sobie z dużą  

ilością 

zajęć - 

gospodarowanie 

własnym czasem. 

Umiejętność właściwego  

zarządzania czasem  

warunkiem sukcesu. 

 

 

Umiejętność 

samooceny- moje wady 

i zalety. 

Twórcze 

rozwiązywanie 

problemów. 

Jak osiągnąć sukces? 

Charakterystyka 

człowieka 

przedsiębiorczego. 

18. Inny nie znaczy gorszy  

– postawa tolerancji  

wobec drugiej osoby. 

 

"POLECAM" ostatnio 

przeczytaną książkę, 

obejrzany film, 

program TV, koncert 

itp. 

 

Jak przejawiam troskę 

o środowisko 

naturalne? 

Współczesne 

zagrożenia 

ekologiczne, 

cywilizacyjne, 

ekonomiczne, 

polityczne                        

i kulturowe. 

19. Jak zostać 

wolontariuszem?  

 

Umiejętność stawiania  

celów  

krótkoterminowych w  

zależności od własnych  

możliwości i potrzeb. 

Jak radzić sobie ze 

złością? 

Ukazywanie 

konsekwencji 

zachowań wobec 

innych. 

Odpowiedzialność 
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 prawna i cywilna za 

własne słowa i czyny. 

20. Komunikacja werbalna i 

niewerbalna 

- umiejętność  

odczytywania sygnałów  

z otoczenia. 

 

Dlaczego w życiu 

kierujemy się 

stereotypami? 

Wagary przyczyną 

słabych wyników w 

nauce. 

Negatywny wpływ 

absencji na proces 

zdobywania wiedzy. 

21. Co nas motywuje do  

działania? 

 

Dotrzymywanie umów 

i obietnic- analiza  

własnych możliwości 

Twórcze 

rozwiązywanie 

problemów. 

Niepowodzenia to 

porażki czy kolejne 

etapy w drodze do 

celu? 

22. Odkrywamy nasze  

zdolności i 

zainteresowania  

– czy mają wpływ na  

karierę zawodową?  

 

Jesteśmy różni, ale 

potrafimy się 

porozumieć. 

Kultura osobista w 

klasie, szkole i 

miejscach publicznych. 

Jesteśmy dorośli? 

Kultura osobista 

(postawa szacunku, 

strój, zachowanie).  

23. Czy jestem asertywny? 

Umiejętność  

mówienia  

NIE. Unikanie sytuacji  

sprzyjających 

powstawaniu  

agresji i przemocy 

 

Prawidłowy wybór  

zawodu  

-zainteresowanie, 

kariera  

czy 

pieniądze? 

 

Jak oceniam swoje 

postępy w nauce? 

Umiejętne 

gospodarowanie 

czasem pracy i wolnym 

od zajęć. 

24. Uczucia - 

identyfikacja i  

nazywanie uczuć. 

Efektywne  

sposoby radzenia sobie 

ze  

złością, gniewem,  

rozczarowaniem.  

 

Oko w oko z  

pracodawcą. 

 

Dokąd zmierzamy? 

Rola wykształcenia w 

planowaniu rozwoju 

osobistego. 

Autoprezentacja, czyli 

moc pierwszego 

wrażenia. 

25. Rozpoznawanie zagrożeń  

cywilizacyjnych  

(uzależnienia, sekty,  

subkultury, choroby) i  

manipulacji polityczno-

gospodarczych (rasizm,  

nietolerancja, terroryzm,  

rozpad więzi rodzinnych,  

brak ideałów, nachalna  

reklama itp.) 

 

Jak umiejętnie  

przyjmować krytykę  

–asertywne sposoby  

radzenia sobie w 

różnych sytuacjach. 

 

Moje plany życiowe – 

nauka, rodzina, praca. 

Wyznaczanie 

długoterminowych 

celów. 

Oczekiwania 

pracodawców wobec 

pracowników (czytanie 

ofert pracy, 

umiejętności 

uniwersalne). 

26. Silny ma rację? 

Przyczyny  

powstawania zachowań  

agresywnych i przemocy. 

 

Inteligencja  

emocjonalna  

–do czego jest mi  

potrzebna? 

 

Moja przyszłość 

zawodowa – pierwsza 

praca. 

Czy jesteśmy świadomi 

naszych predyspozycji? 

27. Agresja elektroniczna i  

cyberbullying.  

 

Zagrożenia: sekty i 

subkultury.  

 

Budowanie pozytywnej 

samooceny. 

Przyjaźń- jak zjednać 

sobie przyjaciół? 

28. Jak radzić sobie z  

trudnościami dnia  

codziennego? 

 

Czym jest bullying? Piękno polskiej ziemi – 

przyroda, historia, 

turystyka. 

 

 

 

Polska w Unii 

Europejskiej – w 

oczach młodzieży. 
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29. Bezpieczeństwo  

ekologiczne świata.  

 

Spotkania  

towarzyskie w  

wirtualnym świecie  

–konsekwencje  

działania w sieci.  

Zagrożenia płynące z  

Internetu. 

 

Oceniamy miniony rok 

szkolny – co było 

dobre, a co zmienić na 

lepsze? 

Refleksje nad 

przemijającym czasem. 

Pożegnanie ze szkołą. 

30. 

 

 

 

Jak dbać o  

swoje  

bezpieczeństwo? 

Bezpieczne wakacje. Bezpieczne wakacje. Bezpieczne wakacje. 


