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Plan pracy wychowawcy klasowego dla klasy VI a w roku szkolnym 2003/2004

CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

Rozwijanie samorządowej
działalności uczniów

1. Wybór samorządu klasowego.

2. Opracowanie rocznego planu pracy.

3. Przydział obowiązków.

4. Dbanie o czystość, ład i porządek w
klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.

5. Współudział uczniów w ocenie
zachowania.

6. Rozstrzyganie przez samorząd
klasowy sporów między uczniami.

- wybory

- propozycje wychowawcy, dyskusja

- dbanie o estetykę według przydzielonych
obowiązków

- samoocena oraz ocena kolegów i koleżanek

- rozmowy

IX

IX

IX

cały rok

I i VI

wg potrzeb

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, samorząd klasowy

Samorząd klasowy, dyżurni

Samorząd klasowy, wychowawca

Samorząd klasowy, wychowawca

Wdrażanie do obowiązków
szkolnych

1. Organizowanie dyżurów w klasie,
odpowiedzialność za pomieszczenia,
sprzęt zgromadzony w izbach
lekcyjnych, rośliny, dekorację klasy.

2. Porządkowanie otoczenia szkoły –
jesienne („Sprzątanie Świata”) i
wiosenne („Dzień Ziemi”) prace
porządkowe

3. Mobilizowanie do osiągania
lepszych wyników w nauce i
zachowaniu, tworzenie zespołów
pomocy koleżeńskiej.

- dyżury, prace porządkowe, gazetki

- prace porządkowe

- dyskusje, zespoły uczniowskie
lekcje wych. nt.: „Prawa i obowiązki ucznia –
sylwetka dobrego ucznia”; „Sposoby uczenia się
– jak odnieść sukces?”; „Wspólnie odpowiadamy
za nasze postępy w nauce”

cały rok

IX, IV

X
X
I
X
I

Samorząd klasowy

Wychowawca i inni nauczyciele

Wychowawca, samorząd klasowy

Wychowawca
Wychowawca
Samorząd klasowy

Wychowanie
komunikacyjne

1. Kształtowanie
współodpowiedzialności za
bezpieczeństwo w szkole
(bezpieczeństwo w czasie wycieczek,
rajdów, uroczystości szkolnych).

- zajęcia w całym procesie dydaktyczno –
wychowawczym

- Lekcja wych. „Wypadki drogowe z
udziałem nieletnich. Jak ich uniknąć?

cały rok
III

Wychowawca i inni nauczyciele

Wychowawca
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Wychowanie patriotyczne 1. Poznawanie miejsc pamięci w
Ciechanowie i okolicy oraz
upamiętniających je wydarzeń.

2. Rozwijanie poczucia więzi
narodowej i szacunku dla tradycji
oraz symboli narodowych.

3. Patron szkoły – tradycja i rocznice.

4. Sylwetki sławnych ciechanowian.

- wycieczka, pogadanka
Lekcja wych. „Miejsce i znaczenie Ciechanowa
dla rozwoju naszego regionu

- lekcje j. polskiego i historii
- apele i uroczystości szkolne
- gazetki
- opłatek klasowy – godzina wychowawcza
- andrzejki
- mikołajki
- Święto Zmarłych
- Dzień Matki
- Walentynki
- Święta Bożego Narodzenia
- pogadanki na temat:

a). Rocznicy odzyskania niepodległości
b). Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
c). Patrona szkoły 21 WPP „Dzieci
     Warszawy”
d). Rocznice lokalne i narodowe obchodzone
w naszym mieście

IX, XI
I

wg rozkładu materiału
wg harmonogramu

cały rok

XII
XI
XII
XI
V
II

XII

XI
V
IX

I

Wychowawca
Wychowawca

Nauczyciel j. polskiego i historii

Wychowawca

Wychowawca
Wychowawca, Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Wychowawca, nauczyciel historii

Wychowawca

Rozwój zainteresowań 1. Zachęcanie do aktywnego udziału w
pracy kół przedmiotowych i kół
zainteresowań.

2. Rozwijanie zainteresowań literackich
– czytelnictwo w klasie.

3. Kształtowanie właściwego stosunku
do przyrody i środowiska
naturalnego.

- pogadanki, gazetki
- lekcja wych. na temat: „Zainteresowania i

hobby – lekarstwo na nudę”
- kontrola czytelnictwa, konkursy, dyskusje
- lekcja wych. nt. „Książka też jest moim

przyjacielem”
- filmy, wycieczki, prasa, pogadanki, lekcje

przyrody

IX
IV

cały rok
IV

cały rok

Nauczyciele wszystkich przedmiotów
Wychowawca

Bibliotekarz

Wychowawca
Nauczyciel przyrody

Wychowanie ekologiczne 1. Wdrażanie do
współodpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego.

2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej
przyrody.

3. Wykorzystywanie wiedzy
ekologicznej w praktyce.

4. Konieczność zachowania czystości w

- prace porządkowe na terenie szkoły i boiska
- pielęgnacja i sadzenie roślin w  klasie
-lekcja wych. „Styl życia i jego związek z
wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
- spotkanie z leśniczym, zbiór kasztanów,

wykonanie karmników
- wycieczka do lasu i udział w konkursie

„Sprzątamy las”
- pogadanka na temat zachowania w lesie
- filmy edukacyjne
- propagowanie zdrowego trybu życia
- pogadanki na lekcjach przyrody i lekcjach

IX, IV

X
IX

III

III
VI
V

Wychowawca

Wychowawca
Wychowawca

Wychowawca
Samorząd Klasowy
Wychowawca

Wychowawca

Nauczyciel przyrody
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miejscu nauki, zamieszkania oraz
miejscach użyteczności publicznej.

wychowawczych – temat lekcji
„Przerażające widmo zaśmieconej ziemi

- prace porządkowe na terenie szkoły

cały rok
XII Wychowawca

Wychowanie w zdrowiu,
profilaktyka uzależnień

1. Zasady bezpieczeństwa na terenie
szkoły i poza nią.

2. Niebezpieczeństwa grożące
dzieciom.

3. Ukazywanie zagrożeń związanych z
nieprzestrzeganiem zasad higieny.

4. 
5. Udział w imprezach rekreacyjnych i

sportowych.

6. Uzależnienia – wizja świata za 10 lat
7. Narkotyki i ich wpływ na życie

człowieka

8. Jak się zdrowo odżywiać?

9. Konflikty rodzinne – jak się
zachować?

10. W zdrowym ciele -  zdrowy duch

11. Podstawowe zasady udzielania
pomocy przedmedycznej

- Lekcja wych. „Postępowanie w sytuacjach
alarmowych”; „Zagrożenia szkolne –
bezpieczeństwo i kontakty interpersonalne”

- spotkanie z policjantem
- dyżury, prace porządkowe, pogadanki,

lekcja wych. „Czy potrafię odmówić?”

- spotkanie z pielęgniarką, lekcja wych.
„Higiena osobista a higiena otoczenia”;

- rajdy, wycieczki, zawody
- pogadanka na godzinie wychowawczej

- Dyskusja, referat

- lekcje przyrody
- gazetki klasowe
- pogadanka na godzinie wychowawczej
- pogadanka, dyskusja, scenki, lekcja wych.

„Rola emocji w życiu każdego człowieka –
umiejętność panowania nad nimi.

- pogadanka, praca nad plakatem,
lek. wych. „AIDS – choroba przełomu
wieków”; „Choroby układu krążenia – rola
profilaktyki”

- pokaz, ćwiczenia

V
V
X
IV

X, II

cały rok

XI
XI

wg rozkładu materiału

IX
X

XI
XII

III

V

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca, Pielęgniarka

Wychowawca, wszyscy nauczyciele

Wychowawca
Wychowawca

Wychowawca, nauczyciele w – f
Wychowawca
Nauczyciel przyrody
Wychowawca
Wychowawca

Wychowawca
Wychowawca

Pielęgniarka

pielęgniarka

Wychowanie seksualne 1. Człowiek jako istota biologiczna,
społeczna i duchowa.

2. Więzi rodzinne, rola dziecka w
rodzinie.

3. Kultura współżycia z innymi,
tolerancja i wzajemny szacunek,
radzenie sobie z własną i cudzą

- lekcje przyrody i religii

- lekcja wych. nt.: „Święta Bożego
Narodzenia w moim domu”

- lekcja wych. nt.: „Jak być dobrym
zespołem”

-  pogadanki i dyskusje na lekcjach j.

wg rozkładu materiału

XII

IX

cały rok

Nauczyciele przyrody i religii

Wychowawca

Wychowawca

Nauczyciel j. polskiego
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agresją.
4. Poznawanie samego siebie i swego

miejsca w klasie, w rodzinie.
5. Problemy okresu dorastania, więzi

między chłopcem i dziewczyną –
koleżeństwo, sympatia.

6. Rodzina przygotowaniem do życia
społecznego.

7. Jednostka a grupa – więzi, wartości
konflikty

polskiego
- pogadanka
- lekcja wych. nt.:  „Chłopiec a dziewczyna –

dwie różne osobowości
- pogadanka

- pogadanka
- pogadanka, scenki

I

III

V

VI

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Uczestnictwo w kulturze 1. Zapoznanie uczniów z kulturą
codziennego życia, zasadami życia
towarzyskiego.

2. Uczestnictwo w spektaklach
teatralnych i seansach filmowych.( w
miarę możliwości)

3. Zwiedzanie zabytków kultury.

4. Organizowanie spotkań klasowych.

5. Udział w imprezach
ogólnoszkolnych.

- pogadanki, konkursy

- wycieczki

- wycieczki

- Andrzejkowe spotkanie z wróżką
- opłatek klasowy
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- dyskoteki

- dyskoteki
- konkursy
- zabawa choinkowa

Cały rok

 w miarę możliwości

V, VI

XI
XII
V
VI

wg harmonogramu

wg harmonogramu
wg harmonogramu

I

Wychowawca, nauczyciel j. polskiego

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wszyscy nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Rodzice

Wychowanie medialne 1. Najnowsze osiągnięcia w zakresie
dostępu do informacji

- Dyskusja, prezentacja II Wychowawca, nauczyciele informatyki

Preorientacja zawodowa 1. Praca zawodowa moich
rodziców.
2. Kształtowanie właściwego stosunku

do pracy.

3. Praca naszych nauczycieli.

4. Poznawanie różnych zawodów,
wskazywanie skutków nietrafnego
wyboru.

- wywiad, pogadanka
- 
- wykorzystanie materiału literackiego na

lekcjach j. Polskiego

- lekcja wych. nt.: „Za co cenimy naszych
nauczycieli?”

- lekcje wychowawcze i języka polskiego,
Lekcja wych. nt. „Zawód moich marzeń”

V
cały rok

X

cały rok
VI

Wychowawca
nauczyciel j. polskiego

Wychowawca

Wychowawca
wychowawca
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Współpraca z rodzicami 1. Wymiana informacji o postępach w
nauce i zachowaniu.

2. Zebrania klasowe.

3. Zapoznanie rodziców z planem
wychowawczym klasy.

4. Spotkania z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów wg
harmonogramu dyrekcji szkoły

5. Współudział rodziców w
organizowaniu imprez klasowych i
szkolnych.

6. Zapobieganie niedostosowaniu
społecznemu i demoralizacji.

7. Pedagogizacja rodziców.

8. Poznawanie problemów rodzinnych
uczniów.

9. Wspólne rozwiązywanie problemów
wychowawczych.

- spotkania i rozmowy z rodzicami

- informowanie o aktualnych sprawach klasy i
szkoły

- zebranie z rodzicami

- rozmowy, wymiana informacji

- wycieczki, spotkania, dyskoteki, zabawy
choinkowe

- wymiana informacji, spotkania z
pedagogiem i psychologiem, kontakty z
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- referat: Uzależnienia

- narady, pogadanki, spotkania

- narady, pogadanki, spotkania

w miarę potrzeb

X, I, V

X

wg harmonogramu

cały rok

wg potrzeb

XI

wg potrzeb

cały rok

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca, dyrekcja, nauczyciele
uczący poszczególnych przedmiotów

Wychowawca, rodzice

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Opracowała: Anna Lachowska


