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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VIII 

Cele i efekty oddziaływać wychowawczych 

Integracja zespołu klasowego, rozwijanie zainteresowania swoją przyszłością 

Kształcenie postawy dbałości o zdrowie swoje i innych 

Wychowanie do wartości- rodzina, patriotyzm, odpowiedzialność, rzetelność 

Kształcenie kompetencji społecznych do podejmowania odpowiedzialnych decyzji 

dotyczących swojej przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności reagowania w sytuacjach 

trudnych 

Przygotowanie do życia w grupie społecznej, umiejętność współpracy w grupie 

Kształcenie postaw obywatelskich, prospołecznych, prozdrowotnych. 

Efekty oddziaływań wychowawczych: 

Uczeń rozumie konieczność wyznaczania sobie celów i dąży do ich osiągania 

Potrafi dokonywać samooceny i samokontroli 

Potrafi współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi 

Okazuje szacunek i chętnie pomaga osobom potrzebującym 

Dostrzega potrzeby własne i innych 

Uczeń potrafi rozpoznać swoje mocne i słabe strony , zna różne techniki uczenia się 

Potrafi w sposób jasny i jednoznaczny wyrazić swoje zdanie, w sposób asertywny potrafi 

odmawiać w sytuacji presji rówieśniczej 

Przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić 

Ma poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej 

Rozumie konieczność dbania o zdrowie swoje i innych 

Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły 

Uczeń respektuje normy społeczne, umie kontrolować emocje 



Uczeń zna zachowania bezpieczne, unika zagrożeń związanych z internetem, uzależnieniami 

Tematyka godzin wychowawczych 

L.p 
Data z dziennika Librus Realizowany temat 

1 wrzesień Wybory Samorządu Klasowego. 

2 wrzesień Prawa i obowiązki ucznia. Procedury 

bezpieczeństwa podczas pandemii. 

3 wrzesień Prozdrowotny styl życia- higiena ciała i umysłu. 

4 wrzesień Nauka, umiejętności, praca= sukces. Różne style 

uczenia się. 

5 październik Nasi nauczyciele i my. Jaką rolę odgrywamy w 

swoim życiu? ( Obchody Dnia KEN). 

6 październik  Rola pracy w życiu człowieka. Rozumienie 

potrzeby rozwijania swoich zainteresowań. 

7 październik  Rola autorytetów w życiu człowieka ( Dzień 

Patrona Szkoły). 

8 październik  Jak podejmować decyzje w grupie- sztuka 

negocjacji i rozwiązywania konfliktów. 

9 listopad Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju 

(Święto Odzyskania Niepodległości).  

10 listopad Czy Wolontariat może być kluczem do kariery? 

11 listopad Czym jest dla nas ojczyzna. Patriotyzm dawniej i 

dziś. 

12 listopad Jak być asertywnym ? 

13 grudzień Jakie zalety ma stres? Jak sobie z nim radzić? 

14 grudzień Czy w przyszłości wystarczy mieć 1 zawód? 

15 grudzień Mikołajki Klasowe. Tradycje Bożonarodzeniowe 

w moim domu. 

16 styczeń Nasze sukcesy i porażki – podsumowanie 

wyników nauczania w pierwszym półroczu. 

Dokonujemy samooceny naszego zachowania. 

17 styczeń Profilaktyka uzależnień- substancje 

psychoaktywne- skutki ich działania. 

18 styczeń Odpoczynek czynny i bierny. Bezpieczeństwo 

podczas ferii. 

19 luty. Prozdrowotny styl życia – rola właściwego 

odżywiania i snu. 

20 luty Jak skutecznie zaprezentować siebie. 

21 luty Przepis na tolerancję. 



22 luty Jak rozciągnąć czas? Planowanie- kluczem do 

sukcesu. 

23 marzec Miłości można się nauczyć i uczyć się trzeba- 

wychowanie do wartości. 

24 marzec Moje plany i obawy- przed egzaminem 

ośmioklasisty. 

25 marzec Moje cele i droga do ich realizacji. 

26 marzec Jak bezpiecznie korzystać z internetu.  

27 marzec Szkoły w mojej okolicy – Targi  Szkól. 

28 kwiecień Czym jest prawdziwa odwaga? Wychowanie do 

wartości. 

29 kwiecień Używki – ich wpływ na moje zdrowie. 

30 kwiecień Moje marzenia- wybór nowej szkoły. 

31 kwiecień Człowiek i przyroda- wrogowie czy przyjaciele? 

32 maj Jak dogadywać się z innymi? Sztuka dobrej 

komunikacji 

33 maj Moja rodzina- każdy ma swoje obowiązki. 

34 maj Niepełnosprawni- tolerancja wobec inności. 

35 czerwiec Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom i agresji. 

36 czerwiec Rola przyjaciela w moim życiu. 

37 czerwiec Podsumowanie naszej pracy w drugim półroczu. 

Samoocena zachowania. Bezpieczne wakacje. 

 


