Plan wychowawczy w klasie 2Tekh w roku szkolnym 2018/2019
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Tematy godzin wychowaczych
realizaowanych we wrześniu

Problematyka zajęć
wychowawczych ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki
zdrowia psychicznego i fizycznego.

Profilaktyka uzależnień i działania
prozdrowotne.

Działania na rzecz wspierania
rozwoju osobowości młodzieży.

Działania na rzecz rozwijania
umiejętności przygotowania do
życia w rodzinie, funkcjonowania w
społeczności lokalnej i
społeczności europejskiej.

Działania na rzecz obyczajowości,
obrzędowości i samorządności
szkoły.

Tematy godziny
wtychowawczej
Bezpieczeństwo w szkole oraz
w drodze do szkoły i domu.
Wybór samorządu
klasowego.Przypomnienie
Statutu Szkoły (praw i
obowiązków ucznia)
Tematy godziny
wtychowawczej

Ilość
godzin

Ilość
godzin

Formy realizacji

Osoby lub instytucje
wspomagające

1 Pogadanka

Wychowawca

1 Pogadanka

Wychowawca

Formy realizacji

Osoby lub instytucje
wspomagające

Sposoby radzenia sobie z
trudnościami w życiu szkolnym i
pozaszkolnym.
Zagrożenia cywilizacyjne.
Cyberprzemoc - przyczyny i
skutki. Jak się przed nią bronić,
jak jej przeciwdziałać.
Konsekwencje prawne
stosowania cyberprzemocy. Jak
chronić swoje dane w sieci.

1 Metoda problemowa

wychowawca, uczniowie

1 Pogadanka z klasą.

Uczennice: Aleksandra
Aplas, Alicja Ilska

1 Pogadanka z klasą.

Pedagog szkolny.

Mobbing - czym jest i jak sobie z
nim radzić?
Tematy godziny
wtychowawczej

1 Pogadanka z klasą.

Uczennica Oliwia Krupa.

Ilość
godzin

Formy realizacji

Osoby lub instytucje
wspomagające

Wpływ prawidłowego
odżywiania na zdrowie i
samopoczucie człowieka.
Zaburzenia odżywiania:
anoreksja i bulimia

1 Pogadanka z klasą na temat
zdrowego odżywiania.

Uczennice: Natalia
Mieszała, Anita Cegiełka

1 Referat uczniów dotyczący
wspomnianych zaburzeń.

Uczennica Agnieszka
Kasprzak

Sposoby aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Fonoholizm. Uzależnienie od
telefonu.
Przyczyny i skutki palenia
papierosów, picia alkoholu,
zażywania dopalaczy i
narkotyków.
Tematy godziny
wtychowawczej
Moje zainteresowania, ostatnio
obejrzany film i przeczytana
książka.
Rozmawiamy o metodach
uczenia się.

1 Pogadanka z klasą na temat
aktywnych form wypoczynku.
1 Dyskusja na temat problemu po
uprzdnim referacie uczniów.
2 Referat uczniów dotyczący
uzależnień.

Sportowcy - uczniowie
klasy 2 Tekh
uczennica Oliwia Froń

Jak wyrażamy emocje? Czym
jest inteligencja emocjonalna?
Przyjazne porozumiewanie się.
Przyczyny i skutki wagarów.
Czy jestem tolerancyjny? Jakie
są granice tolerancji?
Tematy godziny
wtychowawczej

Ilość
godzin

Formy realizacji
1 Referat uczniów.

1 Pogadanka.

1 Metoda problemowa.
1 Referat uczniów.
1 Metoda problemowa.
1 Referat uczennicy.
Ilość
godzin

Formy realizacji

Uczniowie: Patryk
Juszczak, Edyta Grajerz,
Adam Grądowy
Osoby lub instytucje
wspomagające
Uczennica Sandra
Kasprzak
Uczennice: Natalia
Mieszała, Natalia
Czukiewska,
Wychowawca,
uczniowie.
Julia Kaczmarek
Uczeń Patryk Juszczak
Natalia Czukiewska
Osoby lub instytucje
wspomagające

Konflikt pokoleń, różnice
międzypokoleniowe. Sposoby
rozwiązywania konfliktów w
rodzinie.
Prawa i obowiązki dziecka.

1 Referat uczennicy.

Maja Ratajczyk

1 Referat uczennic.

Rola kobiety i mężczyzny w
rodzinie.
Patriota - czyli kto? Czym jest
dla mnie patriotyzm?
Wartości europejskie.
100 - lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.

1 Pogadanka

Klaudia Frączyk, Klaudia
Nękała
wszyscy uczniowie

1 Pogadanka. Metoda problemowa.

wszyscy uczniowie

Tematy godziny
wtychowawczej

1 Pogadanka.
wszyscy uczniowie
1 wykład, udział w uroczystym apelu Nauczyciel, uczniowie
z okazji 100 - letniej rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Ilość
Formy realizacji
Osoby lub instytucje
godzin
wspomagające

Zapoznanie uczniów ze
statutem szkoły, programem
wychowawczym, regulaminem
oceniania, klasdyfikowania i
promowania uczniów.
Organizacja wycieczki
dydaktyczno-integracyjnej
Podzielmy się opłatkiem - wigilia
klasowa.
To nie ubiór zdobi człowieka. Co
wyrażam swoim strojem.
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Sprawy różne

Tematy godziny
wtychowawczej
Zawód - ekonomista,
handlowiec.

Jak oceniam swoje
zachowanie? Semestralna i
roczna samoocena/ocena z
zachowania
Omówienie wyników w nauce na
koniec semestru/roku.

1 Pogadanka

Nauczyciel

1 Wycieczka

Nauczyciel, uczniowie

3 Uczestnictwo w wigilii

Nauczyciel, uczniowie

1 Prezentacja

Uczniowie

Ilość
godzin

Formy realizacji
1 Refleksje uczniów na temat
trafności wyboru kierunku
kształcenia i możliwości
zawodowych po ukończeniu
szkoły.
2

2

Osoby lub instytucje
wspomagające
Nauczyciel, uczniowie

Nauczyciel, uczniowie

Nauczyciel

