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Norbert Junke                                                                                                       10.09.2018 r. 

 

 

Plan godzin wychowawczych 

na rok szkolny 2018/2019 

dla klasy 2 S 

z uwzględnieniem zadań profilaktyczno-wychowawczych szkoły 

(uwzględniono propozycje uczniów) 

 

Ilość tygodni: ok.38 

Ilość zajęć: 37 x 1 = 37 godz. 

37-1(2)=36(35)* 

36(35) – 4(kursy)= 32(31) 

 

 

 

Lp. Temat Uwagi 

1.  Omówienie propozycji zajęć  na godziny 

wychowawcze. Planowanie wycieczek 

 

2.  Wybór samorządu, wstępne informacje o 

kursach, szkolnych zajęciach. statucie i WSO  

 

Promocja kultury i patriotyzmu 

3.  Czego nas uczą informacje o wrześniu 1939 

roku w Wieruszowie i w Polsce: dlaczego 

człowiek staje się okrutny? 

Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów. Analiza 

fr. zbioru 

artykułów Niemcy. 

4.  Jakie miejsce dla ważnych pojęć (patriotyzm, 

wolność narodu, jednostki, religia, 

tolerancja…) w zwyczajnym życiu? 

Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów 

5.  Ciekawe filmy – wspólne oglądanie 

fragmentów filmów, dyskusja o ich 

wartościach estetycznych i etycznych 

Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów 

6.  

7.  Savoir vivre w szkole Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów 

8.  Wyjście do WDK-u  Na przynajmniej 

jedną wystawę 

przygotowaną 

przez 

Wieruszowski 

Dom Kultury 

Ekologia 

9.  Na czym polega ekologia?  Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 
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uczniów. 

Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego 

10.  Jak dbać o zdrowie? Spotkanie 

z pielęgniarką lub 

psychologiem 

11.  Jak ustrzec się przed narkotykami? Jak 

państwo może zmniejszyć problem 

uzależnień? 

Artykuł Spadek 

uzależnień w 

Islandii. 

12.  Skutki uzależnienia od alkoholu i papierosów Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów 

13.  Od czego człowiekowi grozi uzależnienie? Jak 

sobie radzić z tym problemem? 

 

14.  Z agresją stykamy się wszyscy. Na czym 

polega agresja? Jak sobie z nią radzić? 

 

Bezpieczeństwo 

15.  Mobbing – jak nie zostać jego ofiarą?  

16.  Jak bezpiecznie funkcjonować w wirtualnym 

świecie? Komórki, Internet. Aspekty prawne 

RODO 

 

17.  Bezpieczeństwo w szkole i na praktykach  

Zawód 

18.  Dlaczego wybrałem/łam taki zawód? Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów 

19.  Spotkanie z przedstawicielami Cechu 

Rzemiosł lub OHP 

Wyjaśnianie 

aspektów 

prawnych 

związanych z 

praktykami 

zawodowymi 

Wycieczki 

20.  Wspólne wyjście dydaktyczno-integracyjne  

Wolontariat 

21.  Człowiek wobec dylematów etycznych? Nasze 

spojrzenie na tych, którym los niekoniecznie 

sprzyja 

Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów. Artykuł 

To jest mój syn 
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Josh. 

22.  W jaki sposób można pomóc innym ludziom? Materiały 

przygotowane 

częściowo przez 

uczniów. 

Opcjonalnie 

przygotowanie do 

udziału w akcji 

Szlachetna Paczka 

Nasze pasje, nasze zainteresowania 

23.  W jaki sposób można odpoczywać? Lekcja 

przygotowana 

częściowo przez 

uczniów 

24.  Godzina gier Lekcja 

przygotowana 

częściowo przez 

uczniów 

Uroczystości klasowe i szkolne 

25.  Uroczystość klasowa  Np. dzień chłopaka 

26.  Dzień kobiet  

27.  Wigilia klasowa  

Sprawy różne 

28.  Omówienie bieżących problemów 

wychowawczych 

 

29.  Oceniamy nasze postępy w nauce – analiza 

wyników oceniania i frekwencji. 

Przypomnienie zasad oceniania, 

klasyfikowania, promowania i egzaminowania  

 

30.  Oceniamy nasze osiągnięcia – półrocze  

31.  Przypomnienie zasad oceniania, 

klasyfikowania, promowania i egzaminowania 

– koniec roku 

 

32.  Co się zmieniło w naszym życiu, jak my się 

zmieniliśmy? Podsumowujemy rok szkolny 

 

 

Na lekcjach wychowawczych obecne są stałe elementy związane z  organizacją życia 

klasowego:  rozliczanie frekwencji uczniów, analiza ocen, rozwiązywanie problemów 

wychowawczych. 

Do realizacji niektórych tematów będą wykorzystane poradniki dla wychowawców, artykuły 

z czasopism, Internetu , książek, fragmenty filmów itp. Część materiałów  na zajęcia będą 

przygotowywać też uczniowie, np. w postaci  referatów lub prezentacji. 

Ze względu na różne okoliczności (np. spotkania z pedagogiem i psychologiem, uroczystości 

klasowe) kolejność godzin może być inna niż w planie, mogą też nastąpić zmiany niektórych 

tematów zajęć. Zmiany w tematach mogą też być efektem propozycji przedstawionych przez 

uczniów. 

 


