
Plan pracy na godzinie wychowawczej w klasie III s zasadniczej szkoły zawodowej 

w roku szkolnym 2018/2019. 
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Lp. TEMAT LICZBA 

GODZIN 

Uwagi 

1.  Przypomnienie uczniom treści 

zawartych w najważniejszych aktach 

prawnych szkoły. 

Zmiany w klasowym samorządzie, 

wstępne informacje o kursach i 

zajęciach szkolnych, aktualizacja 

danych i inne sprawy organizacyjne. 

 

 

 

2 

 

Obyczajowość, obrzędowość 

i samorządność szkolna 

2. Moje prawa a odpowiedzialność 

wynikająca z osiągnięcia pełnoletniości. 

 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

  3. Planowanie przyszłości, czyli stajemy 

się dorośli. 

1 Umiejętność przygotowania do 

życia w rodzinie, 

funkcjonowania w społeczności 

lokalnej 

 

4. 650 lat Wieruszowa- pogadanka, 

uczestnictwo w wydarzeniach 

upamiętniających w/w rocznicę. 

 

1 Edukacja regionalna, 

dziedzictwo kulturowe w 

regionie 

 

5. Nauka i jej znaczenie. Lekcja związana 

z Dniem Edukacji Narodowej. 

1 Obyczajowość i obrzędowość 

szkolna 

6. Omówienie problemów 

wychowawczych, sprawy bieżące. 

 

1 Zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

7. Patriotyzm w dzisiejszych czasach. 1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie 

 

8. 100 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości- udział w imprezach 

upamiętniających w/w wydarzenie. 

1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie 

 

 

9. Polskie drogi do wolności- pogadanka, 

udział w akademii szkolnej. 

 

1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie 

 

 

10. Czy możemy być dumni z tego, że 

jesteśmy Polakami?- dyskusja. 

1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie 

 



11. Jak się uczyć?- właściwe 

gospodarowanie czasem. 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

12. Bezpieczne korzystanie z multimediów. 1 Bezpieczeństwo 

13. Omówienie problemów 

wychowawczych, sprawy bieżące. 

 

1 Zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

14. Z kulturą na Ty – formy poprawnego 

zachowania się w miejscach 

publicznych. 

 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

15. Czym są dla nas święta?- tradycje 

bożonarodzeniowe, wigilia klasowa. 

1 Obyczajowość i obrzędowość 

szkolna 

16. Radzenie sobie z krytyką, ze stresem. 

 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

17. Wystawienie ocen z zachowania i 

podsumowanie pracy w I semestrze. 

2 Zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

18. Sylwetka Patrona Szkoły. 1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie.  Obyczajowość i 

obrzędowość szkolna 

 

19. Bezpieczeństwo podczas ferii 

zimowych. Sprawy bieżące. 

1 Bezpieczeństwo 

20. Co to znaczy być asertywnym? 1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

21.  Co to znaczy „żyć zdrowo” ? 1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

22. Jak mnie widzą, tak mnie piszą- 

estetyka wyglądu i higiena osobista. 

1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

23. Zjawiska patologiczne wśród 

młodzieży- konsekwencje. 

1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

24. Moda na „dopalacze” – o groźnych 

skutkach zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

25. Wirus HIV- sprawca choroby AIDS. 1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

26. Bieżące problemy wychowawcze. 1 Zapobieganie niepowodzeniom 

szkolnym 

27. Życzliwość i szacunek czyli 

podstawowy wymóg kultury. 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

28. Święto Konstytucji 3 maja. 1 Wychowanie patriotyczne i 

obywatelskie 

 

29. Szacunek dla siebie i dla innych. 1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

30. Agresja słowna – przyczyny i skutki. 1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 



31. Umiejętność mówienia „nie”. 1 Profilaktyka zdrowia 

fizycznego i psychicznego 

32. Muzyka, której słuchamy. 1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

33. Co warto przeczytać? Co warto 

obejrzeć? 

1 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

34. Wystawienie ocen z zachowania. Co się 

zmieniło w naszym życiu, jak my się 

zmieniliśmy? Podsumowanie roku 

szkolnego. 

2 Wspieranie rozwoju 

osobowości młodzieży 

 

Plan ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i oczekiwań 

uczniów. 

 

 

 

 


