Plan pracy wychowawczej dla klasy 8 b w roku szkolnym 2018/2019
Cele szczegółowe:
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aktywizowanie uczniów do pracy,
umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej,
promowanie zdrowego trybu życia,
budzenie uczuć i postaw patriotycznych,
aktywny rozwój osobowości ucznia, budowanie wiary we własne siły i możliwości,
uświadomienie potrzeb dalszego kształcenia,
przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszej nauki i wyboru zawodu,
integracja zespołu klasowego,
poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności właściwej przed
nimi ochrony,
zapoznanie uczniów z obecnym rynkiem pracy i profilem szkół branżowych:
przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym
rola wartości w życiu

Tematyka godzin wychowawczych w pierwszym semestrze
roku szkolnego 2018/2019
Wybór Samorządu Klasowego, prawa i obowiązki uczniów.
Przypomnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Statutu szkoły.
Jestem w klasie ósmej. Co mnie czeka w tym roku szkolnym? Moje obawy.
Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? Rozmawiamy o solidarności klasowej i
granicach kompromisu.
Jak skutecznie się uczyć? Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?
(Plan dnia. Różne sposoby uczenia się. Znaczenie koncentracji w procesie
uczenia się.)
Nasi nauczyciele i my. Jaką rolę odgrywamy w swoim życiu?
Kim chcę zostać i co w związku z tym muszę umieć? Określenie predyspozycji
zawodowych.
Rola pracy w życiu człowieka. Rozumienie potrzeby własnych zainteresowań.
100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. (Świadomość bycia Polakiem.
Czym jest dla mnie honor i ojczyzna? Czy jestem patriotą? dyskusje i filmy
edukacyjne.)
Jaka szkoła? Typy i konkretne oferty szkół w naszej okolicy.
Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach:
„Dzień Chłopaka”, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka szkolna
Zdrowie i zagrożenia. Nałogi czy silna wola. Dostrzeganie przyczyn i skutków
używania środków psychoaktywnych.
Rola autorytetu w życiu człowieka.

Tematyka godzin wychowawczych w drugim semestrze
roku szkolnego 2018/2019
Czym jest “prawdziwa” odwaga? Wartości moralne.
Skutki uzależnień i nałogów. Rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i
nałogów( alkoholizm, nikotynizm, narkomania, komputer).
Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. Kształtowanie umiejętności
planowania przyszłości. Podejmowanie ważnych decyzji życiowych.
Moje cele i drogi do ich realizacji.
Preorientacja zawodowa. Wybór nowej szkoły.
Odżywianie i sposób przygotowania i spożywania posiłków, a zdrowie.
Jak sobie radzić z emocjami. Przyczyny i skutki złości. Panujemy nad swoimi
emocjami.
Jak dogadywać się z najbliższymi-rola dobrej komunikacji.
Niepełnosprawni - tolerancja wobec inności.
Człowiek i przyroda - wrogowie czy przyjaciele? Jak i dlaczego należy dbać o
środowisko naturalne?
Rola przyjaciela w moim życiu. Prawa i obowiązki przyjaciół.
Nasz ostatni wspólny wyjazd - wycieczka klasowa.
Jak pożegnamy naszą szkołę? Planujemy komers i uroczyste pożegnanie.
Przygotowanie i udział w imprezach, świętach i uroczystościach:
„Dzień kobiet”, “Dzień Ziemi”, Święto 3 Maja, Zakończenie Roku Szkolnego

