
 

 
 

 
 
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ 

W 

KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W POZNANIU 

NA ROK SZKOLNY  

2017 / 2018 

 
 
 
 
HASŁO SZKOŁY:  
 

„AD MAIORA NATUS SUM” 

(św. Stanisław Kostka) 

 
 
 
 
 
Plan działań wychowawczych i profilaktycznych: 



 
Wrzesień 
Uroczysta Msza św. na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
Spotkania profilaktyczne z Policją 
Sprzątanie Świata 
Dzień Patrona  
Otrzęsiny Uczniów klas czwartych i siódmych 
Wyjazd Integracyjny uczniów klas siódmych  
Wizyta młodzieży ze szkoły katolickiej z Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej 
Wyjazd Integracyjny uczniów klas czwartych 
 
Październik 
Dzień Papieski: „Idźmy naprzód z nadzieją” 
Stanisławy – Szkolny Dzień Nauczyciela 
„Bądź autorem swojej kariery” Ogólnopolski Tydzień Kariery  
Szkolne Targi Edukacyjne 
Tydzień Misyjny 
Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej 
Bal Wszystkich Świętych 
 
Listopad 
Szkolne Zaduszki 
Obchody Święta Niepodległości 
Tydzień Nauk Ścisłych  
Projekt klas siódmych: Wybitni Wielkopolanie – wyjazd do Turew, Kórnika i Rogalina 
Dzień Walki z Uzależnieniami 
Warsztaty dla Rodziców POROZMAWIAJMY – Motywacja 
Andrzejki – dyskoteka 
 
Grudzień 
Dar dla Mikołaja/ Dobra Paczka 
Adwentowy Dzień Skupienia 
Kiermasz Świąteczny 
Żywa Stajenka 
Jasełka Szkolne 
Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
Betlejemskie Światełko Pokoju 
Wigilie klasowe 
 
Styczeń 
Warsztaty dla Rodziców POROZMAWIAJMY – Rozmawiamy… o tych sprawach 
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 
Prezentacja projektu klas siódmych – Wybitni Wielkopolanie 
 
 
 
Luty 
Dyskoteka Walentynkowa 



Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 
Koncert Karnawałowy 
Językowy Dzień Europejczyka 
 
Marzec 
Szkolne Dni Teatru i Sztuki 
Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego 
Projekt drugich gimnazjalnych – wyjazd do Wilanowa 
Szkolne Rekolekcje Wielkopostne 
Szkolne Obchody Święta Miłosierdzia Bożego 
 
Kwiecień 
Projekt klas drugich gimnazjanych – Sarmatyzm 
V Koncert Charytatywny 
Rocznica Zbrodni Katyńskiej 
Warsztaty dla Rodziców POROZMAWIAJMY – Planujemy czas wolny 
Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+ 
Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja  
 
Maj 
Dni Łazarza 
Bezpieczne wakacje 
Kl. I, IV i VII – Straż Pożarna, Policja Wodna 
Kl. II i III G – Straż Miejska, Policja Wodna 
 
Czerwiec 
Dzień Sportu 
Szkolne Dni Projektów 
Wycieczki klasowe 
Pielgrzymka klas trzecich gimnazjalnych do Częstochowy 
Uroczystość Wręczenia Kostek Świętego Stanisława 
Bal Absolwentów  
Święto Rodziny (kl. I SP) 
Dzień Pasjonata 
Festyn szkolny + grill 
Prezentacja kół 
Zakończenie Roku Szkolnego 
Uroczyste Zakończenie Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 

Propozycje zagadnień na lekcje wychowawcze: 



Klasy IV 

Wrzesień 

1. Strój galowy i codzienny. Poznajemy Zasady Współpracy w KSP. 
2. Punktowy System Ocen z Zachowania - na czym polega. 
3. Poznajemy siebie – zajęcia integracyjne cz. 1. 
4. Poznajemy siebie – zajęcia integracyjne cz. 2. 
5. Nasz Patron. Czym jest pasowanie na ucznia naszej szkoły.  Przygotowanie do 

uroczystości. 
6. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. 
7. Zasady zachowania w czasie zagrożenia - ewakuacja. 
8. Wybieramy samorząd klasowy (przedstawiciel do samorządu),  dzielimy między siebie 

zadania, planujemy życie klasy w bieżącym roku szkolnym.  
 

Październik 

1. Idealny nauczyciel – oczekiwania i rzeczywistość.  
2. Jestem uczniem KSP – jakie daję świadectwo. Mój wizerunek w szkole i poza szkołą 

(np. Internet). 
3. Planowanie i organizacja nauki – „uczymy się uczyć” . 
4. Sposoby uczenia się – „uczymy się uczyć” (kontynuacja). 
 

Listopad 

1. Pamięć o tych, co odeszli.  Wyjście na cmentarz. 
2. Jestem patriotą – jak można wyrażać swój patriotyzm. 
3. Zagrożenia  w najbliższym otoczeniu i jak je omijać (np. ograniczone zaufanie wobec 

obcych). 
4. Odpowiedzialność za zwierzęta . 

 

Grudzień 

1. O różnych formach wolontariatu. Caritas w naszej szkole. 
2. Postanowienia i plany na nowy rok –od planowania do realizacji. 
3. Wspólne dzielenie się Radością - klasowa wigilia. 

 

Styczeń 

1. Zagrożenia związane z Internetem.  
2. Wypoczywam tak, abym nie był bardziej zmęczony - uczenie się właściwego 

zagospodarowania czasu. 
3. Poznaję siebie i swoje predyspozycje co do uczenia się. 
4. Metody efektywnego uczenia się. 
 

 

 



Luty 

1. Wiem, co jem.  O racjonalnym odżywianiu się. 
2. Zdrowy tryb życia. 
3. Bezpieczne zachowanie w czasie ferii zimowych. 

 

Marzec 

1. Szacunek do płci przeciwnej. 
2. Zasady dobrego zachowania się – savoir vivre (konkurs). 
3. Porozmawiajmy o tremie szkolnej.  
 

Kwiecień    

1. Czy znam zawody swoich rodziców?  
2. Moje pasje i zainteresowania. 
3. Tradycje wielkanocne. 
 

Maj 

1. Święta i symbole narodowe. Symbole i tradycje szkolne.  
2. Znaki i symbole które noszę (patrz: Zasady Współpracy). 
3. Jak się czuję w naszej szkole?   
 
Czerwiec 
 
1. Bezpieczne zachowanie podczas wakacji.  
2.    Podsumowanie roku szkolnego. 

 
 
Klasy VII 

Wrzesień 

1. Strój galowy i codzienny. Poznajemy Zasady Współpracy w KSP. 

2. Punktowy System Ocen z Zachowania - na czym polega. 

3. Poznajemy siebie – zajęcia integracyjne  

4. Czym jest pasowanie na ucznia naszej szkoły KSP. Nasz patron. 

5. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. 

6. Zasady zachowania w czasie zagrożenia - ewakuacja. 

7. Wybieramy samorząd klasowy (przedstawiciel do samorządu),  dzielimy między siebie 

zadania, planujemy życie klasy w bieżącym roku szkolnym.  

 

 



Październik 

1. Idealny nauczyciel – oczekiwania i rzeczywistość.  

2. Jestem uczniem KSP – jakie daję świadectwo. Mój wizerunek w szkole i poza szkołą 

(Internet). 

3. Dziesięć powodów, dla których się uczymy.  

4. Doradztwo edukacyjne 

5. Przygotowanie do projektu klas siódmych „Wybitni Wielkopolanie XIX wieku”. 

 

Listopad 

1. Co znaczy być patriotą dzisiaj? Kształtowanie własnej postawy życiowej, wierności 

przekonaniom, umiejętność ich wyrażania.  

2. Plagiat, jako przestępstwo. Bezpieczeństwo w sieci. 

3. Odwaga, żeby powiedzieć "nie". O zagrożeniach, które czyhają wśród rówieśników 

(przestrogi i informacje). 

4. Zagadnienia prywatności i bezkarności za swoje słowa i czyny (Facebook, Instagram, 

etc.)  

 

Grudzień 

1. O różnych formach wolontariatu. Caritas w naszej szkole . 

2. Postanowienia i plany na Nowy Rok – od planowania do realizacji. 

3. Wspólne dzielenie się Radością - klasowa wigilia. 

 

Styczeń 

1. Doradztwo zawodowe. 

2. Wypoczywam tak, bym nie był bardziej zmęczony - uczenie się właściwego 

zagospodarowania czasu. 

3. Mój najlepszy styl uczenia się-doradztwo edukacyjne. 

4. Jak motywować siebie do nauki? Metody efektywnego uczenia się? 

 

 

 

 



Luty 

1. Jak być dobrym kolegą? Z jakimi ludźmi lubię przebywać i dlaczego?  

2. Jak media wpływają na nasze decyzje i postawy? Jak korzystać z massmediów. 

3. Bezpieczne zachowanie podczas ferii zimowych. 

 

Marzec   

1. Wychowanie do życia w rodzinie. Kobiecość i męskość- czym jest i jak wpływa na 

nasze życie. Od odmienności do kompatybilności. 

2. O seksualności bez wulgarności - uczymy się rozmawiać na tematy intymne w 

kulturalny sposób. 

3. Moja kariera- kim będę. Spotkanie z pedagogiem. 

 

Kwiecień    

1. Jak dbam o zdrowie?  

2. Praca – planowanie i wykonywanie powierzonych zadań. Szanuję na co dzień pracę 

innych. 

3. Jestem sobą i potrafię być empatycznym – empatia, jako sztuka komunikacji. 

 

Maj 

1. Jak mnie widzą, tak mnie piszą. Znaki i symbole, które noszę. 

2. Szacunek . 

3. Jak trzymać emocje na wodzy – sztuka konstruktywnej dyskusji. 

4. Sposoby obrony przed agresją. 

 

Czerwiec 

1. Bezpieczne zachowanie podczas wakacji. Jak nie paść ofiarą manipulacji - 

niebezpieczne grupy i jak się chronić. 

2. Moja dewiza życiowa, czyli o tym, czym kieruję się w życiu.  

 

 

 

 



Klasy II gimnazjalne 

Wrzesień 

1. Prawo szkolne –zmiany w Zasadach Współpracy w Katolickiej Szkole Podstawowej w 

Poznaniu. Przypomnienie podstawowych zasad. 

2. Wracamy z wakacji - zajęcia integracyjne. 

3. Motywacja i stres – co pomaga, co przeszkadza w nauce. 

4. Publikowanie materiałów w Internecie, – kiedy można, a kiedy jest to przestępstwem. 

5. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. 

6. Zasady zachowania w czasie zagrożenia - ewakuacja. 

7. Wybieramy samorząd klasowy (przedstawiciel do samorządu), dzielimy między siebie 

zadania, planujemy życie klasy w bieżącym roku szkolnym.  

 

Październik 

1. Idealny człowiek, idealny uczeń – od zachowań na pokaz do życia autentycznego. 

2. „Dziękuję nie piję” (nie biorę, nie palę)  

3. Od mundurka do autentycznego reprezentowania szkoły. 

4. Niewidoczny tzn. …niewychowany? O kulturze bycia i słowa w przestrzeni wirtualnej 

(sms, mms, portale społecznościowe, itp.). 

 

Listopad 

1. Odpowiedzialność – dorastanie do stawiania sobie wymagań. 

2. Wielcy ludzie – pamięć o tych, którzy odeszli. O potrzebie autorytetu (definicja słowa i 

jego znaczenie). 

3. Rodzice i dzieci – jacy jesteśmy dla siebie? Czego oczekują, czego oczekujemy? 

4. Jak traktuję przepowiednie, wróżby i horoskopy? Uzależnienie od kultów 

publiczności.   

 

Grudzień 

1. Prawda i kłamstwo – odwaga przyznawania się do swoich poglądów, odwaga bycia 

sobą, odwaga bycia chrześcijaninem. 

2. Służąc innym pomagamy sobie. Chcemy być lepsi poprzez wolontariat. 

3. Wspólne dzielenie się Radością - klasowa wigilia. 



Styczeń  

1. Tragedia nie tylko antyczna, czyli o tym, dlaczego ludzie zakładają maski i grają. Jak 

pozostać sobą w klasie.  

2. Szacunek, akceptacja, koleżeńskość – jak je zdobyć, jak być dobrym kolegą. 

3. Moje osiągnięcia szkolne. Umiem realnie i obiektywnie ocenić siebie. 

4. Zagubiony w sieci – o realnym uzależnieniu. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa . 

 

Luty 

1. Dojrzałość i szacunek do płci przeciwnej. Kultura słowa i zachowania. 

2. Szukam i wybieram odpowiednią formę wypoczynku.  Bezpieczne zachowanie 

podczas ferii, czyli jak się dobrze i bezpiecznie bawić. 

 

Marzec 

1. Być odpowiedzialnym – jak motywować siebie do nauki? 

2. Papierosy/e-papierosy i inne używki – moda, czy realna potrzeba? 

3. Publikowanie materiałów w Internecie, – kiedy można, a kiedy jest to przestępstwem. 

4. Doradztwo zawodowe. 

5. Przygotowanie do projektu klas drugich SARMATYZM. 

 

Kwiecień 

1. Sen, trochę ruchu i dobrana dieta gwarancją zdrowia. 

2. Jak rozwiązywać konflikty – sztuka komunikacji. 

3. Jak siebie widzę – o poczuciu własnej wartości. 

 

Maj 

1. Polak? Europejczyk? Człowiek? Kim jestem?  

2. Szacunek wobec Rodziców.  

3. Decyzje – jak mądrze je podejmować? 

 

 

 

 



Czerwiec  

1. Rocznica wypadków poznańskich – jak pamiętają je nasze rodziny. 

2. Konstruktywne spędzanie wolnego czasu. 

3. Liceum czy technikum? Jak wybierać szkoły? 

 

Klasy III gimnazjalne 

Wrzesień 

1. Prawo szkolne –zmiany w Zasadach Współpracy w Katolickiej Szkole Podstawowej w 

Poznaniu. Przypomnienie podstawowych zasad. 

2. Moje miejsce w klasie – kształtowanie postaw uczniowskich. 

3. Rodzaje uzależnień, czyli niewola na własne życzenie. 

4. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. 

5. Zasady zachowania w czasie zagrożenia - ewakuacja. 

6. Wybieramy samorząd klasowy (przedstawiciel do samorządu), dzielimy między siebie 

zadania, planujemy życie klasy w bieżącym roku szkolnym.  

7. Poznajemy regulamin  Projektu Edukacyjnego. 

 

Październik 

1. Uczeń "prawie" idealny. Jak się zmotywować przed egzaminem gimnazjalnym i jak się 

ustrzec przed słomianym zapałem. 

2. Co dalej gimnazjalisto? Strategie, które pomogą mi w wyborze szkoły – I  

3. Strategie, które pomogą mi w wyborze szkoły – II. 

4. Dlaczego pijesz? Motywy sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne. 

 

Listopad 

1. Święto Niepodległości- patriotyzm oczami nastolatka. 

2. Dobra komunikacja, sztuka dyskusji - Jak rozwiązywać  konflikty?. 

3. Autorytet - wzór do naśladowania, czy znam takiego człowieka. 

 

 

 

 



Grudzień 

1. Konsekwencje uzależnienia bliskich. O współuzależnieniu i rodzajach pomocy  . 

2. Być tylko filantropem, czy zostać samarytaninem – o zaangażowaniu w wolontariat. 

3. Wspólne dzielenie się Radością - klasowa wigilia. 

 

Styczeń  

1. Pomoc w sytuacji zagrożenia. Gdzie szukać pomocy? 

2. Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Jak pracować nad efektywnością naszej nauki? 

4. Uzależnienia – jak pomóc sobie i innym?  

 

Luty 

1. Psychologiczne różnice między dziewczynami i chłopcami. 

2. Jak spędzamy wolny czas - uczenie się właściwego zagospodarowania czasu. 

3. Bezpieczne zachowanie w czasie ferii zimowych. 

 

Marzec 

1. Mój wygląd zależy ode mnie. 

2. W zdrowym ciele – zdrowy duch. ABC zdrowego odżywiania się . 

3. Efektywne radzenie sobie ze stresem. 

4. Trema – potwór do okiełznania.  

 

Kwiecień 

1. Uczuciowe problemy nastolatków 

2. Nasze talenty, zainteresowania.  

3. Stosunek do własnej osoby. 

 

Maj 

1. W jaki sposób media wpływają na nasze postawy?  

2. Kierowanie własnym rozwojem (wykorzystanie własnych mocnych stron) 

3. Empatyczne podejście do ludzi. 

4. Uzależnienia związane z Internetem. 



Czerwiec  

1. Sensowne spędzanie wolnego czasu 

2. Ale to już było... i nie wróci więcej... 


