
TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

DLA KLAS II NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

1. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią - zasady BHP. 

Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa związanymi z zagrożeniem 

epidemiologicznym.  

2. Omówienie organizacji roku szkolnego 2020/2021. 

3. Zapoznanie uczniów z tematyką godzin wychowawczych, zmianami w statucie szkoły  

i dokumentami obowiązującymi w szkole. 

4. Poszanowanie mienia szkolnego i osobistego. 

5. Działania i postawy, które świadczą o moim patriotyzmie i pamięci o historii 

narodowej. 

6. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych.  

7. Zjawisko Cyberprzemocy i Hejtu problemem współczesnej młodzieży. 

8. Kształtowanie kultury osobistej i kultury słowa. 

9. „Jestem wolnym człowiekiem = jestem wolny od nałogów” (nikotynizm, alkoholizm, 

dopalacze, narkotyki, uzależnienie od Internetu, komputera, gier i urządzeń 

technologicznych, hazardu, pornografii i innych). 

10. Zagrożenia zdrowotne, społeczne i prawne wynikające z posiadania, spożywania  

i rozprowadzania środków psychoaktywnych – kształtowanie świadomości prawnej 

młodzieży. 

11. Określamy własny temperament – zajęcia z zakresu samoświadomości. 

12. Klasowe spotkanie wigilijne. 

13. Propozycja ocen zachowania w I półroczu roku szkolnego 2020/2021. 

14. Moje miejsce w działaniach społecznych na rzecz środowiska lokalnego – rozwój 

szkolnego wolontariatu. 

15. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 

16. Kreatywni na co dzień – rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów. 

17. Zawód moich marzeń - doradztwo zawodowe na terenie szkoły. 

18. Poczucie własnej wartości. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? 

19. „Samookaleczenia” - zewnętrzne rany na wewnętrzny krzyk i niemoc. 

Przeciwdziałanie autoagresji. 

20. „Nie bądź obojętny, bądź empatyczny”. 

21. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. 

22. Czy jesteśmy tolerancyjni? 

23. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 



24. Profilaktyka zdrowia. Związek żywienia z ogólnym stanem zdrowia i samopoczuciem. 

25. Zaburzenia żywienia (bulimia, anoreksja). 

26. Walka ze stresem – dbanie o rozwój fizyczny i psychiczny. 

27. Dialog i formy komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej. 

28. Sprawy bieżące – analiza ocen i frekwencji. 

29. Propozycja ocen zachowania w II półroczu roku szkolnego 2020/2021. 

30. Bezpieczne wakacje. 
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