
Propozycje tematów godzin wychowawczych 

 

 KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SZACUNKU DLA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO, REGIONU, KRAJU I SZKOŁY 

 

1. Zapoznanie z tradycją i historią szkoły. 

2. Stanisław Staszic – patron naszej szkoły  

3. Mój region – najpiękniejsze miejsce.  

4. Imigranci i uchodźcy – szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa 

kulturowego. 

5. Nasze prawa i obowiązki w UE. 

6. Szanse i wyzwania dla młodzieży związane z obecnością w UE. 

7. Niemodne słowa? Ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, uczciwość. 

8. Kultura bycia - czyli savoir vivre na co dzień. 

9. Tworzymy grupę – ustalenie celów i reguł grupowych. 

10. Kultura osobista w szkole, klasie i w miejscach publicznych. 

11. Szkoła pamięta – znani Siedlczanie. 

12. Szkoła pamięta – patroni naszych ulic. 

 

 

 ROZWÓJ JEDNOSTKI I KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ OSOBOWOŚCI 

 

1. Poznajmy się – indywidualne prezentacje. 

2. Czy młody człowiek potrzebuje dyscypliny? Dyscyplina wewnętrzna i zewnętrzna. 

3. Kształtowanie własnego wizerunku w grupie rówieśniczej i portalach 

społecznościowych. 

4. Jak odpowiednio ubrać się na różne okazje. 

5. Własny styl a nakazy mody. 

6. Kultura zachowania w szkole. Kodeks ucznia. 

7. O kulturze słowa: Funkcje wulgaryzmów w społecznej komunikacji. 

8. W jaki sposób porozumiewać się bez agresji? 

9. Jak zjednać sobie przyjaciół? 

10. Dlaczego mówimy inaczej niż myślimy? 

11. Cechy i umiejętności ułatwiające dobre współżycie w grupie. 

12. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież. 

13. Sympatia, miłość i wrażliwość interpersonalna. 

14. Co to jest „chodzenie ze sobą”? Wybór partnera. 

15. Serce bije w głowie – czyli o uczuciach. 

16. Czytam, bo lubię – upowszechnianie czytelnictwa w szkole i środowisku. 

17. Wyrażanie siebie – co to znaczy?  

18. Jak możemy wyrażać siebie? 

19. Stereotyp – co to jest? 



20. Negatywne konsekwencje stereotypów i jak im przeciwdziałać. 

21. Radzenie sobie z krytyką. 

22. Jak poskromić wewnętrznego krytyka. 

23. Tolerancyjnie przez życie. 

24. Wartość człowieka, tolerancja – ważne dla nas tematy. 

25. Status solisty, czyli o kimś kto się wyróżnia. 

26. Zaklęci w kamienie, czyli niepełnosprawni są wśród nas. 

27. Nieprzyjemnie wyjątkowi – o szacunku do osób niepełnosprawnych. 

28. Jesteśmy ważni dla siebie i innych. O godności i wzajemnym szacunku w 

relacjach międzyludzkich. 

29. Moje marzenia – co pomoże mi je spełnić, a co może je zburzyć. 

30. Umiejętność samooceny. Moje wady i zalety. 

 

 

 PRZECIWDZIAŁANIE WEWNĘTRZNEMU ZAGUBIENIU I NEGATYWNYM 

WPŁYWOM ZEWNĘTRZNYM 

 

1. Jak rozpoznawać depresję i jak sobie z nią radzić? 

2. Zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych. 

3. Dopalacze – to nie dla mnie! 

4. Alkohol, leki, narkotyki i inne substancje psychoaktywne to nie panaceum na 

dolegliwości życiowe. 

5. Smartfon – moja miłość. 

6. Telefon komórkowy – przyjaciel czy wróg?  

7. Umiejętność słuchania i rozmawiania czyli jak komunikować się z innymi. 

8. Jestem wierny swoim zasadom – jak powiedzieć nie w sytuacjach trudnych. 

9. Wpływ emocji na podejmowanie decyzji. 

10. Z hejtem można wygrać – o sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści.  

11. Rozpoznawanie emocji i  panowanie nad nimi. 

12. Formy cyberprzemocy. 

13. Porno – użyj Esc 

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów. 

15. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała. 

16. Nie przegraj młodości – jak nie wejść na drogę przestępczą lub z niej zawrócić? 

 

 

 KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY WOBEC WŁASNEGO ŻYCIA 

ZAWODOWEGO – PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO TRAFNEGO 

WYBORU ZAWODU I DROGI DALSZEGO KSZTAŁCENIA 

 

1. Poznanie czynników mających wpływ na wybór zawodu, ustalenie mocnych stron, 

zainteresowań i wartości. 

2. Wartości cenione w pracy zawodowej. 



3. Rozwój własny – poznanie wartości ważnych dla projektowania własnej 

przyszłości. 

4. Pasja, wiedza i kompetencje w dokonywaniu wyboru drogi życiowej. 

5. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych 

celów. 

6. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do 

egzaminów. 

7. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru. 

8. Moda na dobre wykształcenie czy „wyścig szczurów”. 

9. Matura i co dalej? 

10. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt. 

 

 

 BUDOWANIE I UMACNIANIE KLIMATU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

 

1. Zasady zachowania w szkole i poza nią – omówienie regulaminów i przyjętych w 

szkole norm postępowania. 

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły. 

3. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. 

4. Zapoznanie uczniów z przyjętymi w szkole procedurami postępowania w różnych 

przypadkach. 

5. Potrafię udzielić pierwszej pomocy. 

6. Jak dbać o dobre relacje w szkole – szacunek i tolerancja każdego dnia. 

7. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między 

rówieśnikami. 

8. Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach – wymuszanie, szantaż, przemoc. 

9. Alienacja człowieka we współczesnym świecie. 

10. Bezpieczne zachowanie podczas wypoczynku zimowego i letniego. 
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