
Załącznik nr 1 

 

Wykaz obowiązkowych tematów do realizacji na godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

Klasa I 

Lp Temat Termin realizacji Sposób realizacji 

1. Kultura zachowania.                                              
(zwroty grzecznościowe, punktualnośd, 
uśmiech, uprzejmośd, dyskrecja). 

I semestr rozmowa  

2. Przemoc w Internecie i  jej konsekwencje.  II semestr prezentacja 
dyskusja 

3. Co to znaczy byd człowiekiem 
tolerancyjnym?  (uprzedzenia, 
dyskryminacja, nietolerancja kontra 
otwartośd, empatia, wrażliwośd). 

II semestr dyskusja 

4. Sytuacje problemowe. Jak je rozwiązywad ? I semestr rozmowa  

5. Nieobecnośd w szkole, ucieczki z lekcji i ich 
wpływ na osiągnięcia szkolne. 

I semestr rozmowa 

6. Nauka hymnu paostwowego. I semestr prezentacja 

 

 

Klasa II 

Lp Temat Termin realizacji Sposób realizacji 

1. Wpływ wyglądu i naszej kultury osobistej 
na nasz wizerunek. 

I semestr rozmowa  

2. Agresja i przemoc wśród młodzieży. 
 Jak opanowad własną agresję ? 

II semestr porady psychologa, 
pedagoga, specjalisty 
dyskusja 

3. Idea wolontariatu – rola stowarzyszeo 
charytatywnych i wolontariatu w 
pomaganiu ludziom (biednym, chorym, 
starszym, innym). 

II semestr referat 
rozmowa 

4. Zasady efektywnego uczenia się. I semestr wykład, dwiczenia,  

5. Metody rozwiązywania konfliktów 
międzyludzkich. 

II semestr porady psychologa, 
pedagoga, specjalisty 

6. Nieobecnośd w szkole a niepowodzenia                  
w nauce. 

I semestr dyskusja 

 

 

 

 



 

Klasa III 

Lp Temat Termin realizacji Sposób realizacji 

1. Życzliwośd i szacunek jako podstawowy 
wymóg kultury                                         
(kultura osobista czyli savoir vivre na co 
dzieo). 

I semestr pogadanka  

2. Przyczyny i skutki wagarów.   
Dlaczego warto się uczyd ? 

I semestr rozmowa 

3. Przemoc i agresja. Jak im zapobiegad ? II semestr porady psychologa, 
pedagoga, specjalisty 
dyskusja 

4. Jak uczyd się szybko i skutecznie ? I semestr dwiczenia 

5. Planowanie rozwoju osobistego i kariery 
zawodowej. 
 

II semestr porady doradcy 
zawodowego 
rozmowa 

6. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji 
wobec drugiej osoby. 

II semestr dyskusja 

 

 

Klasa IV 

Lp. Temat Termin realizacji Sposób realizacji 

1. ABC dobrego zachowania. I semestr rozmowa nauczająca 

2. Agresja moja i cudza (w rodzinie i na ulicy). 
Jak jej przeciwdziaład. Dostrzeganie 
przemiany. 

I semestr porady psychologa, 
pedagoga, specjalisty 
dyskusja 

3. Konflikty młodzieży z rodzicami. 
 lub  
Konflikt – negatywne i pozytywne aspekty. 

I semestr dyskusja 

4. Trudna sztuka tolerancji  
 (niepełnosprawni, osoby starsze). 

II semestr dyskusja 

5. Jak wybierad pracę zawodową  ? (Rozmowa 
kwalifikacyjna szansą na zatrudnienie. 
Planowanie kariery zawodowej, 
konfrontacja swoich możliwości z 
wymaganiami zawodu. 

II semestr porady doradcy 
zawodowego 
rozmowa 

6. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, 
praca. Wyznaczanie długoterminowych 
celów. 

II semestr pogadanka 

 

 


