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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ 

W klasie 5a w roku szkolnym 2022/2023 

 

Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, odpowiedzialności za własne i                                                                

wspólnie podejmowane decyzje oraz poczucia więzi z grupą.  

 

Efekty działań wychowawczych:  

- Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.  

- Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.  

-  Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań.  

- Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje 

talenty i uzdolnienia, w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, akademiach.  

-  Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, 

jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.  

- Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach 

zagrażających jego zdrowiu i życiu.  

-  Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością.  

- Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości.  

-  Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności 

za wspólnie podejmowane decyzje.  

-  Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę. 

Harmonogram działań wychowawczych 

Zadania wychowawcze Sposoby realizacji Przykłady planowanych 
zadań 

Rozwijanie 
samorządności uczniów 

1.Opracowanie i przestrzeganie reguł 
współpracy w grupie. 
2.Organizacja i integracja  zespołu 
klasowego. 
3. Wdrażanie do pracy w szkolnym 
samorządzie uczniowskim. 
 

 Realizacja na godzinie 
wychowawczej tematu 
„Jaki jestem?” 

 Wybór samorządu 
klasowego, 

 Dyskusja nad planem 
działań w klasie, przydział 
dodatkowych obowiązków: 
dyżurni,  

 Organizacja uroczystości 
szkolnych i klasowych 
(Wigilia Klasowa, Urodziny) 
 

Przygotowanie do 
przestrzegania norm  i 
zasad obowiązujących w 
danej społeczności 

1.Zapoznanie z prawem 
wewnątrzszkolnym: statutem, 
wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
zasadami oceniania zachowania, 

 Wypracowanie „Listy zasad  
klasy klas 5a”-zasady 
zachowania, współpracy, 
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kryteriami ocen z poszczególnych 
przedmiotów, 
2. Analiza zapisów Statutu dotyczących 
praw i obowiązków ucznia (system 
nagród i kar), 
3.Zapoznanie z obowiązującymi w szkole 
regulaminami. 
 

współodpowiedzialności 
uczniów, 

 Stosowanie statutowych 
nagród i kar, 

 Bezpieczny pobyt w szkole. 

 Lekcja z pedagogiem 
„Szanujmy siebie 
nawzajem” 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych 

1.kształcenie poczucia patriotyzmu, 
szacunku do tradycji, dorobku 
kulturowego, symboli narodowych, 
2.Udział w uroczystościach szkolnych i 
środowiskowych o treści patriotycznej i 
religijnej, 
3.poznanie i kontynuowanie tradycji 
środowiska lokalnego – miejsca pamięci 
narodowej w naszej okolicy. 
4.Budowanie szacunku do polskich 
symboli narodowych.  
5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 
Nauka pieśni patriotycznych. 

 Realizacja na godzinie 
wychowawczej tematów 
związanych z ważnymi 
wydarzeniami 
historycznymi Polski 

 Udział w akademiach, 
uroczystościach o 
charakterze patriotycznym. 

Poznawanie i 
kontynuowanie tradycji 
rodzinnych, religijnych, 
szkolnych. 

1.ukazywanie roli rodziny w życiu 
człowieka. 
2.Uświadomienie uczniom ich miejsca w 
rodzinie oraz konieczności udziału w 
podziale obowiązków, 
3. udział w obchodach świąt religijnych. 

 Udział w uroczystościach 
religijnych, szkolnych, 
klasowych: 

 Udział uczniów w szkolnych 
i międzyszkolnych 
konkursach. 

 Realizacja tematu 
„Doceniam innych a inni 
doceniają mnie” 

Wyrabianie nawyków 
kulturalnego 
zachowania się. 

1.Zapoznanie się z pojęciem i zasadami 
savoir-vivre dla każdego. 
2.Wzbogacanie kultury języka uczniów. 
Dbałość o poprawność języka ucznia, 
eliminowanie wulgaryzmów. 
3.Promowanie pozytywnych wzorców 
zachowań,  a eliminowanie negatywnych. 

 Zwracanie szczególnej 
uwagi na używanie 
zwrotów grzecznościowych 
(dziękuję, proszę, 
przepraszam) 

 Samoocena uczniów. 

 Realizacja tematu  
„Ja i emocje” 

Troska o zdrowie i 
bezpieczeństwo 
uczniów. 
Bezpieczeństwo w sieci. 

1.zapewnienie uczniom bezpieczeństwa  
podczas pobytu w szkole. 
Zadbanie o znajomość przez uczniów oraz 
przestrzeganie przez nich zasad ruchu 
drogowego. 
3.Zapoznanie z procedurami wzywania 
pomocy. 
4.kształtowanie współodpowiedzialności 
za bezpieczeństwo innych na drodze na 
lekcji, na przerwie, w czasie wycieczek. 
5.kształtowanie odpowiednich nawyków 
żywieniowych i zdrowotnych. 

 Zapoznanie uczniów z 
przepisami BHP oraz 
obowiązującymi w szkole 
regulaminami sal 
lekcyjnych, Bezpieczna 
droga do i ze szkoły.. 

 Zapoznanie z zasadami 
korzystania  z telefonów 
alarmowych. 

 Pogadanki na temat 
zdrowego odżywiania, 
higieny osobistej i 
aktywności fizycznej 
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6.Omawianie sytuacji niebezpiecznych – 
ćwiczenie umiejętności odmawiania 
uczestnictwa w takich sytuacjach (uczenie 
się asertywności). 
7.Uświadomienie zagrożeń związanych z 
nałogami i uzależnieniem od narkotyków. 
8.Propagowanie aktywnych form 
wypoczynku. 
Zasady rozsądnego korzystania z 
Internetu. 
9.Poznanie zasad higieny osobistej i 
dbałości o zdrowie, higieny pracy, 
wypoczynku, zdrowego odżywiania się.  
10.Poznanie zasad bhp, regulaminów 
wewnątrzszkolnych, przepisów ruchu 
drogowego, zasad organizacji 
wypoczynku. 
  
 

 Angażowanie uczniów do 
udziału w akcjach na rzecz 
ochrony środowiska. 

 Pogadanki na temat 
bezpieczeństwa w sieci - 
cyberprzemoc 
 

Wspomaganie 
wszechstronnego 
rozwoju intelektualnego 
uczniów, w tym ich 
zainteresowań. 

1.Zapoznanie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, efektywnymi sposobami i 
technikami uczenia się. 
2.Uczenie właściwej organizacji pracy. 
3.Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. 
4.Organizowanie pomocy uczniom 
mającym trudności w nauce. 
5.Rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych. 
5. Tworzenie kół zainteresowań.  
6. Rozwijanie rozpoznanych uzdolnień 
ucznia.  
7. Zachęcanie do udziału w konkursach. 

 Realizacja na godzinie 
wychowawczej tematu: Jak 
sobie radzę klasie 5? 

 Zachęcanie do udziału 
uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych, 
konkursach szkolnych, 
międzyszkolnych. 

 Współpraca z biblioteka 
szkolną i szkolnym kołem 
wolontariatu 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych 

1.Wspólne rozwiązywanie problemów 
klasowych. 
2.Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych 
3. Rozbudowanie emocjonalnego 
słownictwa dziecka, zachęcenie do 
werbalizacji uczuć. 
4. Uczenie dziecka aktywnego słuchania i 
publicznego zabierania głosu. 
5. Zapoznanie z wybranymi technikami 
asertywnymi i umiejętnością ich 
zastosowania. 

 Wycieczka integracyjna 

 Rozmowy z uczniami 

 Zorganizowanie w klasie 
pomocy koleżeńskiej 

 Rozwijanie empatii. 

Praca nad rozwojem 
społecznie pożądanych 
cech charakteru 
uczniów 

1.Rozwijanie poczucia własnej wartości. 
2Ukazywanie sposobów radzenia sobie z 
niepowodzeniami. 
3.Poznawanie cech przyjaźni – chcę mieć 
przyjaciela. 
4.Przedstawienie sposobów 
rozładowywania emocji w sytuacjach 
konfliktowych. 

 Uczenie przyznawania się 
do winy, przepraszania, 
obiecywania poprawy, 
naprawiania szkody 

 Wzmocnienia poprzez 
pochwały i nagrody 
pożądanych zachowań 
uczniów. 
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5.Rozwijanie umiejętności przewidywania 
konsekwencji własnych czynów. 
6. Kształtowanie postaw szacunku dla 
osób dorosłych i rówieśników.  
7. Okazywanie im tego w słowach i 
działaniu. Wdrażanie do codziennego 
używania zwrotów grzecznościowych.       
8. Kształtowanie przestrzegania zasad 
fair-play  i postawy akceptującej osobę 
mniej sprawną fizycznie. 
9. Zapoznanie uczniów z normami i 
zasadami obowiązującymi w szkole. 
Poinformowanie o możliwościach 
uzyskania pomocy w szkole i poza nią w 
sytuacjach trudnych.  
10. Ukazanie prawidłowych relacji między 
najbliższymi członkami rodziny, 
uświadomienie zagrożeń ze strony 
dorosłych i innych dzieci. Wskazanie 
uczniom do kogo i w jaki sposób należy 
zwrócić się o pomoc. 
 

 Stawianie uczniom zadań 
wymagających 
odpowiedzialności, 
umiejętności 
współdziałania, 
systematyczności, 
rzetelności, realizacja 
tematu „Doceniam innych 
a inni doceniają mnie” 
 

Współpraca z rodzicami 1.Wymiana informacji o postępach w 
nauce i zachowaniu. 
2.Włączanie rodziców w życie klasy. 
3.poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. 
4. spotkania konsultacyjne z rodzicami 

Zebrania z rodzicami. 

 Kontakty indywidualne 

 Informacje dla rodziców w  
e-dzienniku 

 Uroczystości klasowe i 
szkolne. 
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TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE 5A 

1.Jestem członkiem społeczności uczniowskiej. Omówienie systemu oceny z zachowania. 

2.Prawa i obowiązki ucznia.  

3. Wybór Samorządu klasowego 

4.Tu jest moje miejsce, bezpieczny marsz do szkoły. 

6.Chcemy być dobrym zespołem klasowym. 

7.Gry i zabawy integrujące zespół klasowy. 

8.Czas wolny na co dzień i od święta. 

9.Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego? 

10. Kto może pomóc?  

11.Tradycja Bożego Narodzenia w moim domu. 

12.Moje miejsce w rodzinie. 

13.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

14.Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 

15.Klasa na medal. Nasze wyniki w nauce. 

16.Jaka jest kultura mojego zachowania? Wystawiamy ocenę z zachowania. 

17.Techniki uczenia się. 

18.Przygotowujemy wypoczynek na łonie natury. 

19.Koleżeństwo a przyjaźń. 

20.Wpływ alkoholu i tytoniu na organizm człowieka 

21.Higiena osobista i otoczenia. 

22.Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne? 

23.Czy wiesz co jesz? 

24.Jak pomóc w niebezpieczeństwie. 

25.Osiągnięcia naszej klasy w kulturze i nauce. 

26.Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie. 

27. Dzieci świata i ich kłopoty 

28. Jaki jestem? 

29. Szanujmy siebie nawzajem 

30. Doceniam innych a inni doceniają mnie 

31. J i moje emocje 

Tematyka w zależności od aktualnych wydarzeń. 

 

 


