
Załącznik nr 1 

 

 PLAN PRACY WYCHOWAWCY                     KLASY I  
 

 

Temat lekcji: 

 

Działania: 

 

Forma realizacji: 

1. Wybór Samorządu  Klasowego 

 

 Kształtowanie potrzeby aktywnego wpływania na losy klasy 

 Stosowanie procedur demokratycznych  w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach 

samorządu klasowego 

 Kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Godzina z wychowawcą 

Przeprowadzenie głosowania 

2. Poznajemy program   wychowawczy 

szkoły. 

 

 zapoznanie  uczniów z dokumentami szkolnymi 

 ustalenie z uczniami treści i tematyki  godzin z  wychowawcą 

 inspirowanie i organizowanie działań samorządowych w zespole klasowym 

 rozwijanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska  i dialogu z innymi 

Godzina  z wychowawcą 

Samodzielna praca uczniów w grupach 

Prezentacja pracy grup 

 

3. Poznajemy prawa   i obowiązki 

uczniów 

 zapoznanie  uczniów z regulaminem szkoły 
 uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków 
 właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność 

Godzina   z wychowawcą 

Analiza fragmentów 

regulaminu szkoły 

4. Poznajemy kryteria oceny zachowania 

 

 zaznajomienie uczniów z czynnikami mającymi wpływ na ocenę zachowania 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

 uświadomienie uczniom w jaki sposób mogą wpłynąć na swoją ocenę 

Godzina  z wychowawcą 

Analiza fragmentów 

regulaminu szkoły 

5. Poznajemy Deklarację Praw Dziecka 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi założeniami Deklaracji Praw Dziecka Godzina  z wychowawcą 

Analiza fragmentów 

Deklaracji Praw Dziecka 

6. Rola tradycji w budowaniu  tożsamości 

człowieka 

 kultywowanie tradycji patriotycznych 

 kształtowanie świadomości narodowej 

Wychowawcy klas 

Pogadanka 

Referaty uczniów 

7. Przybliżanie sylwetek sławnych postaci 

związanych z Koszalinem  

 poznanie historii , kultury oraz zasłużonych postaci regionu Dyskusja, 

 Prezentacje uczniów 

8.Nasz region w Unii Europejskiej 
 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości -,, Jestem Polakiem, wiec 

Europejczykiem” 

Wychowawca, uczniowie- opracowanie 

konspektów  

9. Uznawanie prawa innych do 

odrębności- jestem człowiekiem 

tolerancyjnym 

 rozbudzenie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, światopoglądowych i 

kulturowych 
Pogadanka 

debata 

10. Konstruktywne sposoby radzenia 

sobie w sytuacjach problemowych  

 pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z nową szkołą, z nauką Spotkanie   z pracownikiem 

(psychologiem) Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej -organizuje pedagog. 

11. Higiena okresu dojrzewania 

 
 pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i 

dojrzewania. 
Spotkanie   z pielęgniarką  szkolną – 

organizuje wychowawca. 

12. Poznajemy siebie  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów Godzina   z wychowawcą 
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  rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych 

13. Zasady skutecznego uczenia się i 

powtarzania 

 poznawanie zasad skutecznego uczenia się  

 dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia 
 poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się 

 określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia się 

Elementy wykładu, pogadanka 

Praca w grupach (analiza sposobów 

uczenia się) 

14. Plusy i minusy życia szkoły 
 diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem przemocy w szkole 

 kształtowanie pozytywnych relacji: uczeń-uczeń, uczeń-wychowawca, uczeń-nauczyciel 
Pedagog. 

15. Moje miejsce w grupie i środowisku 

szkolnym.  

 omówienie i podjęcie środków zaradczych w związku z niepokojącymi zjawiskami 

 wsparcie ze strony pedagoga 

 debata oksfordzka 

 

Dyskusja 

Próba debaty 

Ewentualne rozmowy   z pedagogiem 

16. Profilaktyka niedostosowania 

społecznego 

 spotkanie uczniów z policjantem ds. nieletnich  

 poznanie procedur postępowania szkoły w sytuacjach zagrożenia demoralizacją 

 

Wykład 

Pogadanka – organizuje pedagog. 

17. Wigilia klasowa 

 kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej 

 postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Godzina   z wychowawcą 

Praca domowa: oceny z zachowania 

„oceniam siebi  i pozostałych” 

18. Ustalamy ocenę z zachowania za 

pierwsze półrocze 

 kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 
 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 
 kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

Godzina   z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana 

wcześniej w domu 

Ocena proponowana przez zespół 

klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

19. Żyć bliżej natury- czyli modna 

ekologia 

 uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę  i zapobieganie degradacji środowiska Wychowa, uczniowie, redagowanie 

gazetek klasowych o tematyce 

przyrodniczej 

20. Jak porozumiewać się   z innymi 
 ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach społecznych Trening umiejętności interpersonalnych 

– prowadzi pedagog. 

21.  Zmieniamy klasę na lepszą 

 omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze 

 kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek 

 rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości 

 wyciąganie wniosków do dalszej pracy 

 włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie: odpowiedzialnego wykonywania zadań 

przez samorząd klasowy, organizowanie imprez i uroczystości klasowych, niesienie pomocy uczniom 

słabszym w nauce,  

Godzina    z wychowawcą 

Wypowiedzi uczniów na temat „Mój 

sukces,  moja porażka” 

22. Kultura bycia, stroju   i kultura języka 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

 wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych 

Godzin   z wychowawcą 

Scenki obrazujące niepoprawne 

zachowanie przygotowane przez 

uczniów 

Dyskusja   i wyciąganie wniosków. 

23. Sposoby radzenia sobie ze stresem  poznawanie metod radzenia sobie ze stresem Trening umiejętności interpersonalnych 
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 wskazanie na potrzebę właściwego gospodarowania czasem 

 wytwarzanie u uczniów pozytywnego myślenia 

 wskazanie na konieczność stawiania sobie sensownych, możliwych do osiągnięcia celów 

– prowadzi pedagog. 

24. Organizujemy zajęcia pozaszkolne w 

terenie 

 organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka Zajęcia rekreacyjne 

Wycieczka klasowa 

25. Ustalamy ocenę zachowania za drugie 

półrocze 

 doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny 
 doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 
 doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

Godzina   z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana 

wcześniej   w domu 

Ocena proponowana przez zespół 

klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

26. Zasady bezpiecznego wypoczynku 
 przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie Godzina   z wychowawcą 

 

 
Inne: 

 

Lekcje do dyspozycji wychowawcy : 

1. Propozycje rodziców i uczniów -  2godz. 

2. Realizacja wybranych działań profilaktycznych – 2 godz. 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCY                                    KLASY II   
Temat lekcji: Działania: Forma realizacji: 

1. Wybór Samorządu  Klasowego 

 

 Stosowanie procedur demokratycznych  w działalności społeczności uczniowskiej w 

wyborach samorządu klasowego 

 Kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Godzina  z wychowawcą 

Przeprowadzenie głosowania 

2. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

oraz kryteriów oceny zachowania 

 

 przypomnienie uczniom ich praw i obowiązków 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

 właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność 

Godzina   z wychowawcą 

Analiza fragmentów 

regulaminu szkoły 

3. Zasady skutecznego uczenia się i 

powtarzania 

 

 poznawanie zasad skutecznego uczenia się  

 dostrzeganie swoich słabych i silnych stron w procesie kształcenia 

 poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności uczenia się 

określenie właściwego, najlepszego dla siebie sposobu uczenia się 

Elementy wykładu Pogadanka 

Praca w grupach (analiza sposobów 

uczenia się) - wychowawca 

4. Żyć bliżej natury- czyli modna ekologia  uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę  i zapobieganie degradacji Wychowa, uczniowie, redagowanie 
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środowiska gazetek klasowych o tematyce 

przyrodniczej 

5. Ogólne wprowadzenie do tematyki działań  

„Amnesty International” 

 

 zagadnienia związane z godnością człowieka 

 zagadnienia związane z hejtem w Internecie 

 debaty oksfordzkie 

 warsztaty  

 

Warsztaty   z pedagogiem i wychowawca 

Elementy wykładu.  

Pogadanka 

6. Rola tradycji w budowaniu  tożsamości 

człowieka 

 kultywowanie tradycji patriotycznych 

 kształtowanie świadomości narodowej 

Wychowawcy klas 

Pogadanka 

Referaty uczniow 

7. Uznawanie prawa innych do odrębności- 

jestem człowiekiem tolerancyjnym 

 rozbudzenie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, 

światopoglądowych i kulturowych 

Pogadanka 

debata 

8. Przybliżanie sylwetek sławnych postaci 

związanych z Koszalinem  

 poznanie historii , kultury oraz zasłużonych postaci regionu Dyskusja, prezentacja 

pogadanka 

9.Nasz region w Unii Europejskiej 
 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości ,, Jestem Polakiem wiec 

Europejczykiem” 

Wychowawca,  uczniowie- opracowanie 

konspektów  

10. Konstruktywne sposoby radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych  

 pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z nową szkołą, 

z nauką itd 

Spotkanie   z pracownikiem 

(psychologiem) Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. Organizuje pedagog. 

11. Wnioskowanie moralne – pojecie 

wartości i dylematu moralnego. 

 

 ukazanie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka 

 dostarczenie informacji na temat tego, czym są wartości i dlaczego warto je mieć 

 umiejętność podejmowania decyzji w trudnych moralnie sytuacjach. 

 

Lekcja  z pedagogiem Pogadanka 

Odgrywanie scenek 

Praca w grupach 

12. Wigilia klasowa 

 kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia 

 kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej 

 postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Godzina  z wychowawcą 

Praca domowa: oceny z zachowania 

„oceniam siebie           i pozostałych” 

13. Ustalamy ocenę z zachowania za 

pierwsze półrocze 

 

 kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 

 kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

Godzina   z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana 

wcześniej w domu 

Ocena proponowana przez zespół 

klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

14. Omówienie wyników nauczania i 

zachowania za pierwsze półrocze 

 omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze 

 kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek 

 rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości 

 wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy 

 włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie 

Godzina   z wychowawcą  

Wypowiedzi uczniów na temat: „mój 

sukces, moja porażka” 

15. Skutki uzaleznienia od nikotyny  i innych 

środków odurzających 

  przekazanie informacji o uzależnieniu 

 uświadomienie zagrożeń dla zdrowia 

 kształtowanie umiejętności asertywnych 

Wykład 

Rozmowa  

Dyskusja 
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16. Kultura bycia, stroju i kultura języka 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

 wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach 

życiowych 

 

 

 

Godzina  z wychowawcą 

Scenki obrazujące niepoprawne 

zachowanie przygotowane przez uczniów 

Dyskusja  i wyciąganie wniosków. 

17. Organizujemy zajęcia pozaszkolne w 

terenie 

 organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka 

 

Zajęcia rekreacyjne 

Wycieczka klasowa 

 

18. Ustalamy ocenę zachowania za drugie 

półrocze 

 doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny 

 doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 

 doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

 

 

 

Godzina   z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana 

wcześniej w domu 

Ocena proponowana przez zespół 

klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

19. Zasady bezpiecznego wypoczynku 
 przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie Godzina    z wychowawcą 

 

 

 

 

 

Inne: 

 

Lekcje do dyspozycji wychowawcy : 

1. Propozycje rodziców i uczniów -  3godz. 

2. Realizacja wybranych działań profilaktycznych – 3 godz. 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCY                     KLASY III  
 

Temat lekcji: Działania: Forma realizacji: 

1. Wybór Samorządu  Klasowego 

 

 Stosowanie procedur demokratycznych  w działalności społeczności uczniowskiej w 

wyborach samorządu klasowego 

 Kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Godzina    z wychowawcą 

Przeprowadzenie głosowania 

2. Przypomnienie Regulaminu Szkoły oraz 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 

 przypomnienie uczniom regulaminu szkoły 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

 właściwe traktowanie obowiązków ucznia: samodyscyplina, punktualność 

Godzina   z wychowawcą 

Analiza fragmentów 

regulaminu szkoły 

3. Wnioskowanie moralne – pojecie wartości 

i dylematu moralnego. 

 

 

 ukazanie znaczenia wartości w życiu każdego człowieka 

 dostarczenie informacji na temat tego, czym są wartości  i dlaczego warto je mieć 

 umiejętność podejmowania decyzji w trudnych moralnie sytuacjach. 

 prezentacja własnego systemu wartości 

 

Lekcja z pedagogiem  

Pogadanka 

Odgrywanie scenek 

Praca w grupach 

4. Uznawanie prawa innych do odrębności- 

jestem człowiekiem tolerancyjnym 

 rozbudzenie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, 

światopoglądowych i kulturowych 

Pogadanka 

debata 

5. Inny nie znaczy gorszy- pojęcie godności.  

 

 budzenie tolerancji dla odmienności (kolor skóry, pochodzenie, przekonania, poglądy, 

kultura, wyznanie) 

 uświadomienie, że być tolerancyjnym nie oznacza być obojętnym 

 uświadomienie wagi godności 

 

Dyskusja   z wychowawcą. 

6. Bycie ze sobą to budowanie związku 

opartego na miłości, szacunku i zaufania 

 budowanie modelu dobrego związku 

 uświadomienie, na ile jestem w stanie zaakceptować inność partnera w zakresie poglądów, 

przyzwyczajeń, nawyków 

Dyskusja   z wychowawcą 

„Czego oczekuję od mojej dziewczyny, 

mojego chłopaka” 

7. Wejście w dorosłość wymaga 

odpowiedzialności 

 uświadomienie niebezpieczeństw wynikających  z przypadkowych kontaktów seksualnych 

(niechciana ciąża, obciążenie psychiczne) 

 

 

 

Elementy wykładu 

Spotkanie z higienistką szkolną – organizuje 

wychowawca. 

8. Żyć bliżej natury- czyli modna ekologia 
 uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę  i zapobieganie degradacji 

środowiska 

Wychowa, uczniowie, redagowanie gazetek 

klasowych o tematyce przyrodniczej 

9. Przybliżanie sylwetek sławnych postaci 

związanych z Koszalinem  

 poznanie historii , kultury oraz zasłużonych postaci regionu Dyskusja, prezentacja 

pogadanka 

10.Nasz region w Unii Europejskiej 
 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości ,, Jestem Polakiem, wiec 

Europejczykiem” 

Wychowawca,  uczniowie- opracowanie 

konspektów  

11. Konstruktywne sposoby radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych  

 pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z nową szkołą, 

z nauką itd 

Spotkanie   z pracownikiem (psychologiem) 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Organizuje pedagog. 
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12. Wigilia klasowa 

 kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia 

 kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej, 

postrzeganie klasy jako wspólnoty 

 

 

Godzina   z wychowawcą 

 

13. Ustalamy ocenę z  zachowania za 

pierwsze półrocze 

 

 kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 
 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 
 kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

Godzina  z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana wcześniej 

w domu 

Ocena proponowana przez zespół klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

14. Omówienie wyników nauczania i 

zachowania za pierwsze półrocze 

 omówienie wyników nauczania i zachowania za pierwsze półrocze 

 kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek 

 rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości 

 wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy 

 włączanie uczniów do różnych form aktywności w klasie 

Godzina  z wychowawcą  

Wypowiedzi uczniów na temat: „mój sukces 

moja porażka” 

15. Kultura bycia, stroju  i kultura języka 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się 

 wdrażanie podstawowych norm kulturalnego zachowania się   w różnych sytuacjach 

życiowych 

 

 

 

 

 

 

Godzina  z wychowawcą 

Scenki obrazujące niepoprawne zachowanie 

przygotowane przez uczniów 

Dyskusja   i wyciąganie wniosków. 

16. Organizujemy zajęcia pozaszkolne w 

terenie 

 organizowanie zajęć rekreacyjnych w terenie: ognisko, kulig, wycieczka 

 

 

Zajęcia rekreacyjne 

Wycieczka klasowa 

 

17. Ustalamy ocenę z zachowania za drugie 

półrocze 

 

 doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny 
 doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 
 doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

 

 

 

 

Godzina   z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana wcześniej 

w domu 

Ocena proponowana przez zespół klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

19. Uzależnienia od nikotyny i innych 

środków odurzajacych 

  przekazanie informacji o uzależnieniu 

 uświadomienie zagrożeń dla zdrowia 

 kształtowanie umiejętności asertywnych 

Wykład 

Rozmowa  

Dyskusja 
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20. Zasady bezpiecznego wypoczynku 
 przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie Godzina   z wychowawcą 

 

 
Inne: 

 

Lekcje do dyspozycji wychowawcy : 

1. Propozycje rodziców i uczniów -  3godz. 

2. Realizacja wybranych działań profilaktycznych – 3 godz. 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCY                     KLASA IV  
 

Temat lekcji: Działania: Forma realizacji: 

1. Wybór Samorządu  Klasowego 

 

 stosowanie procedur demokratycznych  w działalności społeczności uczniowskiej w 

wyborach samorządu klasowego 

 kształtowanie ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje 

Godzina   z wychowawcą 

Przeprowadzenie głosowania 

2. Zajęcia aktywizujące wybór zawodu  
  wprowadzenie uczniów w tematykę wyboru przyszłego zawodu 

 prezentacja zawodów przyszłości 

 stworzenie okazji uczniów do poznania siebie 

Zajęcia prowadzi pedagog 

Metody aktywizujące 

3.Wybieramy przyszły zawód 

 

 

 poznanie własnych zainteresowań, osobowości, wartości 

 
Zajęcia prowadzi pedagog 

Metody aktywizujące 

4. Żyć bliżej natury- czyli modna ekologia 
 uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę  i zapobieganie degradacji 

środowiska 

Wychowa, uczniowie, redagowanie gazetek 

klasowych o tematyce przyrodniczej 

5. Nadzieje i obawy przed rozpoczęciem 

dorosłego życia 

 uświadomienie potrzeby planowanie swojego życia 

 kształcenie postawy twórczego rozwiązywania problemów i zmagania się z 

niepowodzeniami 

 moja przyszła rodzina i ja w roli ojca, matki 

Godzina   z wychowawcą 

 

6. Realizacja programu z „Amnesty 

International” 

 

 

 zwiększenie umiejętności radzenia  sobie ze stresem przez młodzież klas maturalnych- 

debaty 

 ukierunkowanie uwagi młodzieży na pozytywne i negatywne skutki stresu, jego wpływu 

na zdrowie, samopoczucie i sprawność psychofizyczną- warsztaty 

 

Debata oksfordzka  

Warsztaty 

Prezentacja filmu 

Pogadanka 
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7. Uznawanie prawa innych do odrębności- 

jestem człowiekiem tolerancyjnym 

 rozbudzenie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, 

światopoglądowych i kulturowych 

Pogadanka 

debata 

8. Negatywne skutki stresu   

 kształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania 

napięcia emocjonalnego 

 

 

Zajęcia prowadzi pedagog 

Prezentacja filmu 

Pogadanka 

9. Wigilia klasowa 

 kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia 

 kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej 

 postrzeganie klasy jako wspólnoty 

Godzina   z wychowawcą 

Praca domowa: oceny z zachowania 

„oceniam siebie i pozostałych” 

10. Ustalamy ocenę z zachowania za 

pierwsze półrocze 

 

 kształtowanie umiejętności obiektywnej samooceny 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 

 kształtowanie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

Godzina  z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana wcześniej 

w domu 

Ocena proponowana przez zespół klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen 

11. Przybliżanie sylwetek sławnych postaci 

związanych z Koszalinem  

 poznanie historii , kultury oraz zasłużonych postaci regionu Dyskusja, prezentacja 

pogadanka 

12.Nasz region w Unii Europejskiej 

 

 rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości ,, Jestem Polakiem wiec 

Europejczykiem” 

Wychowawca i uczniowie- opracowanie 

konspektów  

13. Uzależnienia od nikotyny i innych 

środków odurzających 

  przekazanie informacji o uzależnieniu 

 uświadomienie zagrożeń dla zdrowia 

 kształtowanie umiejętności asertywnych 

Wykład 

Rozmowa  

Dyskusja 

 

14. „Pora się budzić”-  analiza wyników 

nauczanie za pierwsze półrocze 

 uświadomienie uczniom, że do matury pozostały dni 

 wzbudzenie motywacji do lepszej pracy  

 

Pogadanka 

z wychowawcą 

15. Umiejętności dyskusji     i obrony 

własnego zdania 

 rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania i jego obrony 

 

Dyskusja z wychowawcą klasy 

debata 

 

17. Przypomnienie regulaminu egzaminu 

dojrzałości 

 przypomnienie regulaminu egzaminu dojrzałości 

 uświadomienie uczniom, że matura blisko 

 kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

 

 

Analiza regulaminu egzaminu dojrzałości 

Dyskusja z wychowawcą 

18. Ustalamy ocenę z zachowania za drugie 

półrocze 

 doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny 

 doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości 

 doskonalenie umiejętności prezentacji swojego stanowiska i dialogu z innymi 

 

 

 

Godzinna z wychowawcą 

Samoocena ucznia przygotowana wcześniej 

w domu 

Ocena proponowana przez zespół klasowy 

Dialog i wspólne ustalenie ocen) 
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19. Jak pisać życiorys, podanie o prace i list 

motywacyjny 

 kształtowanie umiejętności sporządzania dokumentów wymaganych w trakcie procedury 

ubiegania się o prace 
ćwiczenia 

20. Dobre i złe chwile przeżyte w szkole 
 kształtowanie umiejętności właściwej oceny wspólnie spędzonych dni w szkole Godzina  z wychowawcą 

Pogadanka 

21. Pożegnanie ze szkołą 
 uświadomienie uczniom, że dzisiejszy dzień nie musi być ostatnią chwilą w szkole 

 uświadomienie uczniom, że zakończył się beztroski okres w ich życiu 

Godzina  z wychowawcą 

Pogadanka 

 

 

Inne: 

 

Lekcje do dyspozycji wychowawcy : 

1. Propozycje rodziców i uczniów -  3godz. 

2. Realizacja wybranych działań profilaktycznych – 3 godz. 

 


