
1 
 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

Klasy III gimnazjalne 

Rok sz. 2018/2019 

Lp.  OBSZAR Zadania Sposób realizacji Termin 

1. Rozwój własnej 

osobowości 

ucznia 

Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej. 

Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

zainteresowań, talentów i możliwości 

twórczych, promowanie pracowitości.  

Pomoc w poszerzaniu samokształcenia i 

wzmacnianiu samooceny. 

Podnoszenie kultury osobistej. 

Promowanie zdrowego stylu życia. 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

trudności i problemów na drodze rozwoju. 

Pomoc w poznaniu i przyjęciu właściwej 

hierarchii wartości moralnych – 

ukierunkowanie na poszanowanie godności 

człowieka, prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy: 

 

Jak poradzić sobie ze stratą bliskiej osoby? 

Porozmawiajmy o uczuciach – co nas złości? 

Telefon zaufania. 

Samoocena. 

Jak porozumiewać się z ludźmi – słuchamy 

innych. 

Być i mieć – dwie postawy wobec życia. 

Moje wartości – czy potrafię się do nich 

przyznać? 

Jak mnie widzą inni? 

Jak mówić „nie”? – trudna sztuka odmawiania 

Jak radzić sobie z problemami? 

Kto jest moim idolem? 

Sensowne spędzanie czasu wolnego, czyli nie 

marnuję sobie życia. 

 

Tematy realizowane na wdżr: 

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Macierzyństwo. 

Ojcostwo. 

 

Imprezy szkolne: 

 

Konkurs literacki „Jedno pytanie”; 

Konkurs „Złote myśli”; 

„Kabaretowe zaduszki”; 

Zgodnie z planem gzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem wdżr 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 imprez 
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Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe; 

Konkurs na opowiadanie o tematyce 

bożonarodzeniowej; 

Konkurs Poezji Niemieckiej „Treffen mit den 

deutschen Dichtern”; 

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych  

i niemieckojęzycznych; 

Reading and listening comprehension – szkolny 

konkurs z j. angielskiego dla gimnazjum; 

Konkurs na życzenia i kartkę wielkanocną; 

Dzień matematyki. Święto liczby Pi; 

Dzień Ziemi;  

„Osobliwości świata przyrody”  

(z doświadczeniami z fizyki i chemii, geografii, 

biologii); 

Konkurs na exlibris biblioteki szkolnej (30-lecie 

szkoły); 

Szkolny konkurs interdyscyplinarny; 

Dzień języków obcych dla klas 4-8 

i gimnazjum; 

 

2. Troska  

o bezpieczeństwo 

uczniów 

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi 

przepisami BHP i koniecznością ich 

przestrzegania. 

Realizowanie na lekcjach wychowawczych 

tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w szkole  

i poza nią. 

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy: 

Przepisy BHP obowiązujące w naszej szkole. 

Postępowanie podczas ataku terrorystycznego.  

 

 

Tematy realizowane na wdżr: 

Choroby przenoszone drogą płciową. 

 

Imprezy szkolne: 

Zgodnie z planem gzw 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem wdżr 
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Dzień bezpiecznego internetu 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 imprez 

3. Uczestnictwo  

w grupie 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania 

prawidłowych więzi z innymi i współdziałania 

w grupie. 

Pobudzanie otwartości wobec odmiennych 

opinii, uczenie uważnego słuchania oraz 

asertywnego wyrażania poglądów, uczuć i 

krytyki. 

Mobilizowanie do poświęcenia własnego czasu 

i umiejętności w pracach na rzecz klasy 

i szkoły. 

Pomoc w rozpoznawaniu i kontroli emocji oraz 

we właściwym rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych. Przeciwdziałanie wszelkim 

przejawom przemocy.  

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie 

samego, za innych, za mienie klasy i szkoły 

oraz za środowisko naturalne. 

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy: 

 

Dzień Chłopca. 

Co oznacza niepełnosprawność? Sławne osoby z 

niepełnosprawnością. 

Dzień kobiet. 

Ludzie z ciekawym hobby 

Jaki wpływ ma na mnie moje otoczenie? 

Szacunek do drugiego człowieka. 

Tolerancja a obojętność. 

Odpowiedzialność za drugiego człowieka. 

 

Imprezy szkolne: 

Zabawy i dyskoteki andrzejkowe; 

„Mikołajki szkolne”; 

Koncert kolęd i pastorałek „Złota bombka; 

Zabawy karnawałowe; 

Walentynki; 

Dzień Dziecka – dzień sportu; 

Dzień gimnazjalisty  

Zgodnie z planem gzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 imprez 

4. Przygotowanie 

do życia  

w 

społeczeństwie: 

 

Uczenie samorządności w klasie i w szkole. 

Zachęcanie do podejmowania inicjatywy i 

działań na korzyść własną, kolegów, rodziny i 

środowiska lokalnego. 

Rozwijanie wrażliwości na potrzebujących i 

udzielanie im wsparcia – zachęcanie 

i organizowanie różnych form wolontariatu. 

Rozwijanie tolerancji wobec ludzi różnych 

światopoglądów, kultur i narodowości, 

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy: 

 

Wybory Samorządu Klasowego. Moje 

obowiązki w klasie. 

Zapoznanie uczniów z regulaminami – prawami 

i obowiązkami. 

Książka elektroniczna czy książka tradycyjna – 

debata uczniowska. 

Żyję bez ryzyka 

Rodzaje przemocy. 

Bezpieczeństwo finansów w Internecie. 

Zgodnie z planem gzw 
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budzenie poczucia jedności społecznej. 

Rozwijanie wrażliwości wobec osób z 

niepełnosprawnościami. 

Przygotowanie uczniów z 

niepełnosprawnościami do życia w 

społeczeństwie. 

Przygotowanie do właściwego pełnienia funkcji 

w rodzinie. 

Przygotowanie do wyboru zawodu zgodnego z 

swoimi umiejętnościami, możliwościami oraz 

zainteresowaniami.  

Przygotowanie do właściwego korzystania z 

mass-mediów oraz technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  

Profilaktyka zagrożeń, jakie niesie ze sobą 

życie w nowoczesnym społeczeństwie
1
. 

Promowanie postaw proekologicznych. 

Przygotowanie do świadomego uczestnictwa  

w społeczeństwie obywatelskim.  

Zagrożenia w Internecie – pojęcie 

cyberbullyingu. 

Uzależnienie od alkoholu i in. środków 

zmieniających świadomość (dopalacze). 

Współczesne uzależnienia 

Przyczyny sięgania po substancje 

psychoaktywne (dopalacze) 

Możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji 

 

Imprezy szkolne: 

Wybory do samorządy szkolnego i ich 

organizacja. 

Sprzątanie Świata. 

Zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 imprez 

5. Dbałość  

o dziedzictwo 

szkoły, regionu 

 i kraju 

Aktywny udział w tradycyjnych imprezach 

szkolnych i środowiskowych. 

Pielęgnowanie obyczajów i tradycji 

regionalnych oraz narodowych.  

Kształtowanie postaw patriotycznych – 

Wycieczki: 

 Wycieczki do takich miejsc, jak: obóz 

koncentracyjny; Centrum Dokumentacji 

Deportacji Górnoślązaków do ZSRR; 

Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Muzeum Żydów Polskich. 

 3-dniowa wycieczka do Warszawy. 

Zgodnie z planem gzw 
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upamiętnianie ważnych rocznic narodowych 

oraz poznawanie i promowanie wzorców 

wybitnych patriotów. 

Troska o miejsca pamięci i zabytki. 

Poznawanie wybitnych przedstawicieli różnych 

dziedzin nauki, kultury i sztuki. 

 Sprzątanie Świata. 

 Osobliwości świata fizyki - Uniwersytet 

Śląski w Katowicach. 

 

Imprezy szkolne: 

Konkurs literacki na legendę dotyczącą 

powstania nazwy miejscowości; 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej; 

Święto Niepodległości; 

Światowy dzień książki „Spotkanie z legendą 

lokalną”; 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

Dni Unii Europejskiej; 

Festyn szkolny 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem 

 imprez 

 


