
Propozycje tematów godzin wychowawczych w klasach 1 - 4 

Lp. Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy I 
Wrzesieo 

1. Zapoznanie z dokumentacją szkoły. Statut. 

2. Wybory samorządu klasowego. 

3. Zajęcia integracyjne. 

4. Przygotowanie do rajdu integracyjnego. 

Październik 

5. Bezpieczeostwo w szkole. 

6. Kultura osobista. 

7. Jak dbad o własne zdrowie? 

8. Moje mocne i słabe strony. 

Listopad 

9. „Śpieszmy się kochad ludzi- tak szybko odchodzą”. 

10. Moja rodzina i przyjaciele. 

11. Obrzędy andrzejkowe. 

12. Stres. Jak sobie z nim radzid? 

Grudzieo 

13. Budowanie hierarchii wartości. Chcied czy byd? 

14. Czas radości i pokoju-tradycje świąt Bożego Narodzenia. 

15. Klasowa wigilia. 

Styczeo 

16. Jak się uczy? 

17. Książka moim przyjacielem. 

18. Wystawianie ocen z zachowania. 

19. Czy umiesz wypoczywad? Bezpieczeostwo podczas ferii. 

Luty 

20. Konflikty i ich rozwiązywanie. 

21. Przyjaźo jako sztuka. 

22. Męskośd i kobiecośd-odmienni ale równi. 

Marzec 

23. Miłośd młodzieocza i odpowiedzialnośd. 

24. Zachowania ryzykowne i asertywne. 

25. Cyberprzemoc. 

26. Tradycje wielkanocne. 

Kwiecieo 

27. Szkodliwośd palenia papierosów. 

28. Szkodliwośd picia alkoholu. 

29. Szkodliwe działanie dopalaczy. 

30. Narkotyki równa się śmierd. 

Maj 

31. 1,2,3 maja w kontekście historii Polski. 

32. Najpiękniejsze święto-Dzieo Matki. 

33. Subkultury młodzieżowe. 

34. Generał Sikorski – patron naszej szkoły. 

Czerwiec 

35. Rola sportu w naszym życiu. 

36. Lekkomyślnośd i brawura przyczyną wypadków. 

37. Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji. 

38. Jacy byliśmy? Podsumowanie rocznej pracy. 

 

 

 

 



LP Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy II 

 wrzesieo     

1. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz statutu szkoły.  

2. Wybór samorządu klasowego. 

3. Nasz region – czym możemy się pochwalid? 

4. Zachowanie w miejscach publicznych. 

 październik 

5. Komunikacja interpersonalna. 

6. Jak się bawid bezpiecznie? 

7. Dyscyplina w szkole. 

8. Czym jest odpowiedzialnośd? 

 listopad 

9. Godło i barwy narodowe. 

10. Czym jest patriotyzm dla współczesnego człowieka? 

11. Narodowe Święto Niepodległości. 

12. Kultura osobista. Co o nas mówi zachowanie? 

 grudzieo 

13. AIDS – co każdy wiedzied powinien. 

14. Jak mogę pomóc innym? Wolontariat 

15. Tradycje świąt Bożego Narodzenia. 

16. Klasowa wigilia. 

 styczeo 

17. Książka moim przyjacielem. 

18. Agresja – przyczyny i skutki. 

19. Bezpieczeostwo podczas ferii. 

20. Wystawianie ocen z zachowania. 

 luty 

21. Podsumowanie pracy w I semestrze. 

22. Prawa człowieka. 

23. Jak dbad o własne zdrowie? 

 marzec 

24. Dojrzałośd oznacza odpowiedzialnośd. 

25. Tolerancja.  

26. Zalety i wady Polaków. 

27. Budowanie hierarchii wartości. 

 kwiecieo 

28. Historia Polski krwią pisana. 

29. Tradycje świąt Wielkanocy. 

30. Ochrona przyrody naszą wspólną sprawą. 

31. Zagrożenia w sieci. 

 maj 

32. Rola przyjaźni. 

33. Matka i ojciec – najbliższe istoty. 

34. Jak radzid sobie ze stresem? 

35. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. 

 czerwiec 

36. Informacje o kwalifikacjach zawodowych. 

37. Podsumowanie pracy w klasie II. 

38. Bezpieczny wakacyjny wypoczynek. 

39. Handel ludżmi i związane z tym  zjawiskiem  zagrożenia 

 

 



LP Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy III 
wrzesieo 

1.  Wybór samorządu klasowego. 

2.  Wrześniowe rocznice. 

3.  Higiena osobista 

4.  Czy jestem odpowiedzialny za siebie i innych 

październik 

5.  Dzieo Edukacji Narodowej 

6.  Sylwetki wielkich Polaków 

7.  Profilaktyka zachorowao (grypa) 

8.  Kultura słowa, jak reagowad na wulgaryzmy  

9.  Tolerancja – postawa we współczesnym świecie 

listopad 

10.  „Ojczyzna to ziemia i groby…” rozważania wokół dnia Wszystkich Świętych 

11.  Patriotyzm – cnota zapomnienia 

12.  Tradycje Andrzejkowe 

13.  Sekrety efektywności w nauce własnej – jak się uczyd 

14.  Internet, TV – nałogi czy przyzwyczajenia 

grudzieo 

15.  Mam 18 lat 

16.  Profilaktyka AIDS 

17.  Tradycje świąteczne nasze i nie nasze. 

18.  Jak się bawid bezpiecznie 

19.  Wigilia klasowa. 

styczeo 

20.  ABC dobrego wychowania 

21.  Bezpieczeostwo podczas ferii zimowych 

22.  Podsumowanie osiągnięd pierwszego semestru. Wystawienie ocen z  zachowania. 

23.  Subkultury młodzieżowe i zagrożenia z tym związane. 

luty 

24.  Jak okazywad szacunek innym 

25.  Jak byd lubianym 

26.  Moja mała ojczyzna 

27.  Czy jesteś asertywny? 

28.  Byd czy mied – rodzaje życiowego sukcesu 

marzec 

29.  Autorytety w naszym życiu. 

30.  Wagary – dlaczego i czy warto 

31.  Stres a higiena osobista. 

32.  Dopalacze i inne wspomagacze – jakie niosą zagrożenia 

kwiecieo 

33.  Zwyczaje świąteczne – nie tylko ludowe 

34.  Nasze wartości i style życia 

35.  Teatr, muzeum, kino – jak często tam bywam 

36.  Miejsca pamięci narodowej w naszym regionie 

37.  Ochrona przyrody naszą wspólną sprawą 

maj 

38.  Już za rok matura – czy jesteśmy na to przygotowani? 

39.  Uczymy się demokracji – rozważania wokół konstytucji 3-go maja 



40.  My i nasi rodzice 

41.  Dzieo patrona szkoły – poznajemy historię TZN 

42.  Pomagamy innym wolontariat 

czerwiec 

43.  Sekty ich geneza i zagrożenia 

44.  Handel ludżmi i związane z tym  zjawiskiem  zagrożenia 

45.  Koleżeostwo, przyjaźo, miłośd  

46.  Wakacje – jak spędzid je pięknie i bezpiecznie? 

47.  Podsumowanie całorocznej pracy dydaktycznej i wychowawczej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klasy IV 
wrzesieo 

1.  
Przypomnienie zapisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i egzaminowania zawartych w 
dokumentach szkolnych. Wybór samorządu klasowego. 

2.  Wrześniowe rocznice : 1 IX, 11 IX, 17 IX. 

3.  Zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego i zawodowego. Deklaracja maturalna. 

4.  Jak efektywnie przygotowad się do matury? 

5.  Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów 

październik 

1.  Współczesna edukacja. 

2.  Jak zachowad polskośd poza granicami kraju? 

3.  Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia. 

4.  Udział w wyborach- prawo czy obowiązek? 

5.  Choroby sezonowe- jak ich uniknąd? 

listopad 

1.  „Śpieszmy się kochad ludzi, tak szybko odchodzą” 

2.  Niepodległośd - narodowa obsesja czy życiowa koniecznośd? 

3.  Czy potrafię pomagad?  Ludzka solidarnośd. 

4.  Miłośd i odpowiedzialnośd, rola kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeostwie. 

5.  Wróżby andrzejkowe- zabobony czy zabawa? 

grudzieo 

1.  Profilaktyka HIV i AIDS. 

2.  Tolerancja postawa we współczesnym świecie. 

3.  Tradycje świąteczne nasze i nie nasze. 

4.  Kultura na zabawie studniówkowej. 

5.  Wigilia klasowa. 

styczeo 

1.  Nasze spotkania towarzyskie. Savoir vivre  nie tylko od święta. 

2.  Mój wygląd świadczy o mnie. 

3.  Podsumowanie pracy klasy (pierwszy semestr nauki). Ocena zachowania. 

4.  Bezpieczeostwo podczas ferii zimowych. 

luty 

1.  Egzamin zawodowy procedury. 

2.  Poszukiwanie własnej drogi zawodowej. 

3.  Jak skutecznie poszukiwad pracy? 

4.  Czy jesteś asertywny? 

5.  Jak negocjowad, przekonywad, odmawiad? 

marzec 

1.  Komunikacja werbalna i niewerbalna- bariery komunikacyjne. 

2.  Czym kierowad się przy wyborze studiów? 

3.  Edukacja a rynek pracy. 

4.  Moje wybory życiowe. 

5.  Pasja a sukces zawodowy. 

kwiecieo 

1.  Sylwetka Jana Pawła II. 

2.  Konflikty pokoleniowe- jak je niwelowad? 

3.  Koleżaostwo, przyjaźo i miłośd. 

4.  Wspominamy, podsumowujemy cztery lata nauki.  

5.   Jak radzid sobie ze stresem przed egzaminami. 
 


