
  
 

 Zintegrowany plan godzin wychowawczych 
dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Matki Jadwigi Borz ęckiej 

 Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 

 Rok szkolny 2010/2011 
 

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić 
 

Wielkopolska – region (W)warty [i] (P)poznania 
 

 
"Program wychowania jest inspirowany przez Ewangelię, a nauczanie rozumiane jako poszukiwanie prawdy.  
Cały zatem proces dydaktyczno-wychowawczy jest podporządkowany orędziu Zbawienia i oświecony wiarą" 

Statut Gimnazjum i Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 

 
 
 
CELE WYCHOWANIA: 
 

1. Rozwijanie wartości ewangelicznych tak w Ŝyciu osobistym, jak i w społeczności szkolnej. 

2. Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o Ewangelię. 

3. WdraŜanie do świadomego odbioru kultury i uczestnictwa w niej.  

4. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

5. Krzewienie patriotyzmu lokalnego. 

6. Rozwijanie talentów, jakimi Bóg obdarował indywidualnie kaŜdego z nas. 



7. Wyrabianie umiejętności harmonijnego współŜycia z ludźmi poprzez kształtowanie postaw dialogu, szanowania poglądów i umiejętności 

słuchania drugich. 

8. Uczenie spoglądania w przyszłość z wiarą, nadzieją i odwagą. 

9. Przyswojenie i integrowanie z Ŝyciem wiary, wiedzy, umiejętności i postaw. 

10. Kształtowanie postawy szacunku dla wartości intelektualnych i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. 

11. WdraŜanie do samowychowania i krytycznej oceny siebie oraz do pracy nad sobą. 

12. Wychowanie do świadomego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym – w rodzinie, społeczności lokalnej, w Kościele, w Ojczyźnie i w świecie. 

13. Kształtowanie umiejętność kulturalnego zachowania w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych 

 
 

 TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH  

 

Nr lekcji Temat lekcji 
Elementy wychowania 

Uczeń: 

wrzesień 

1 Omówienie podstawowych zasad funkcjonowania w szkole.  
-poznaje zapisy w Przewodniku ucznia związane szczególnie z jego 
prawami, powinnościami i obowiązkami, 
-poznaje zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

2 
Idea samorządności w naszej szkole. Wybory do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego. 

-rozumie definicję samorządu 
-zna statut Samorządu Uczniowskiego i kryteria wyboru zarządu 
-dokonuje odpowiedzialnego wyboru kandydata do zarządu 
samorządu. 

3 Wybór samorządu klasowego i zespołów klasowych, ustalenie 
planu pracy. 

-wybiera samorząd klasowy, 
-wybiera skład zespołów klasowych, 
-opracowuje plan pracy dla poszczególnych zespołów.  

4 Ewaluacja Roku Dziedzictwa Narodowego. 
-wypełnia ankietę dotyczącą Roku Dziedzictwa Narodowego. 
-ocenia własny udział i udział klasy w Roku Dziedzictwa Narodowego 
(co udało się zrobić, czego się nie udało i dlaczego itp.). 



październik 

5 Jak przygotować modlitwę poranną? 

-zna i uzasadnia załoŜenia wychowania religijnego wpisane w program 
wychowawczy szkoły, 
-przedstawia róŜne formy modlitwy, 
-zna strukturę modlitwy porannej, 
-redaguje tekst modlitwy porannej. 

6 
Wielkopolska da się lubić - jak rozumiem hasło roku? 
 

-rozumie hasło roku  
-zna cel i program obecnego roku. 

7 Moje korzenie. 
-zna korzenie swojej rodziny, 
- tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny z uwzględnieniem 
miejsc urodzin/zamieszkania. 

8 Bohaterowie wielkopolscy. 
-definiuje pojęcie bohatera, 
-odszukuje bohaterów w dziejach Wielkopolski, 
-prezentuje w dowolnej formie wybranego bohatera. 

listopad 

9 Godej po naszemu! 
-zapoznaje się ze słownictwem gwarowym, 
-na podstawie słownika gwary wielkopolskiej tworzy list o dowolnej 
treści. 

10 Poznaniaka portret własny. 
- wymienia cechy typowego poznaniaka/ Wielkopolanina 
- definiuje pojęcie stereotypu 
- odnosi stereotyp do rzeczywistości. 

11 Lekcja z zakresu profilaktyki.  

grudzień 

12 -13 Emisja filmu pt. Zapomniane powstanie. 
-zna kontekst historyczny powstania wielkopolskiego, 
-ocenia wybory moralne bohaterów, 
-określa znaczenie powstania dla narodu polskiego. 

styczeń 
14, 15, 16 Lekcje z zakresu profilaktyki i doradztwa zawodowego.   

17 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I 
semestrze. 

- potrafi sam ocenić swoje osiągnięcia szkolne w I semestrze, 
- potrafi wskazać swoje sukcesy i poraŜki oraz ich przyczyny, 
- redaguje plan działań mający na celu uniknięcie poraŜek w okresie 



następnym. 
luty 

18  Znaczenie naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej/refleksji 
liturgicznej. 

-zna genezę naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej 
-redaguje tekst rozwaŜań Drogi KrzyŜowej 
-gromadzi i przedstawia informacje o trasie Drogi KrzyŜowej w Ziemi 
Świętej 

19 Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego.  

marzec 

20 Znaczenie Dnia Patrona w Ŝyciu szkoły. 

-tworzy kalendarium Ŝycia Jadwigi Borzęckiej 
-zna idee przewodnie zmartwychwstańskiego  systemu wychowania  
i potrafi wyjaśnić sposób ich funkcjonowania  we własnej szkole 
-rozumie znaczenie obchodów Dnia Patrona    

21 Egzamin maturalny (egzamin gimnazjalny). 

- zna sposoby i kryteria oceniania  
- zna zasady wypełniania arkusza egzaminacyjnego 
- zna i rozumie zasady kulturalnego zachowania w czasie  
- podejmuje refleksję nad problemem  ściągania 
- potrafi ocenić problem ściągania po względem moralnym 

22 Lekcja z zakresu profilaktyki.  

kwiecień 

23 Wielkopolskie tradycje  w świętach wielkanocnych. 
-wymienia wielkopolskie tradycje w świętach wielkanocnych, 
-omawia znaczenie owych tradycji w kształtowaniu kultury 
regionalnej. 

24 Wielkopolscy sportowcy. -zna sportowców pochodzących z Wielkopolski i potrafi 
zaprezentować ich sylwetki (wybrane). 

maj 

25,26 Emisja filmu pt.: Poznań ’56. 
-zna kontekst historyczny filmu, 
-ocenia wybory moralne bohaterów, 
-odnosi postawy bohaterów do postaw współczesnej młodzieŜy. 

czerwiec 

27 Podsumowanie roku poświęconego Wielkopolsce. -ustala kryteria umoŜliwiające ocenę zaangaŜowania uczniów  
i nauczycieli  w realizację programu roku,  



-ocenia własny udział i udział klasy w obchodach roku poświęconego 
Wielkopolsce. 

28 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku 
szkolnym 2010/2011. 

-potrafi sam ocenić swoje osiągnięcia szkolne w II semestrze, 
-potrafi wskazać swoje sukcesy i poraŜki oraz ich przyczyny, 
-redaguje plan działań mający na celu uniknięcie poraŜek w następnym 
roku szkolnym. 

 

Pozostałe godziny są przeznaczone do dyspozycji wychowawcy. 

 
 
 
 

Zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 
 

DYREKTOR SZKOŁY 
s. Hanna Słodzinka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, dn. 1.09.2010r.  


