
 

 

    Pedagogizacja rodziców w roku szkolnym 2022/23 
 

 

Klasa 1 
 

16.01.2023 r. - Role wychowawcze rodziców, a potrzeby psychiczne dziecka. 

31.01.2023 r. - Zasady bezpieczeństwa w szkole. Rozmowa na temat zakrztuszenia i zadławienia. 

28.03.2023 r. - Pochwały i kary. 

23.05.2023 r. - Dziecko i telewizja. 

 

KLASA 2 

1. Spełniania obowiązku szkolnego i przygotowywania się do zajęć oraz wymagań 

edukacyjnych w klasie drugiej.  

2. Dzieci w wirtualnej sieci. Umiejętne i racjonalne korzystanie z multimediów w czasie 

wolnym. 

3. Na czym polega ocenianie za pomocą oceny opisowej w klasie drugiej, na jakie umiejętności 

należy zwrócić uwagę. 

4. Jak zdrowo odżywiać się, istota dobrych nawyków. 

5. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi emocjami? Tolerancja i szacunek do siebie 

i drugiego. 

6. Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania. 

 

KLASA 3 
 

13.09.2022 r. Pedagogizacja rodziców - realizowanie obowiązku szkolnego, 

 

31.01.2023 r. Pedagogizacja dot. "Nagród i kar", pogadanka na temat zakrztuszeń i zadławień oraz 

niebezpiecznych zachowań uczniów w trakcie przerw lekcyjnych. Marzec - Jak rozwijać u dzieci 

skupienie uwagi? 

 

Kwiecień – Uzależnienie od technologii informatycznej w młodszym wieku szkolnym: nadmierne 

korzystanie z smartfonów , tabletów i komputerów. Istota ruchu i przebywania na świeżym 

powietrzu. 

 

Maj – Pokonywanie trudności związanych z samodzielnym odrabianiem lekcji przez dziecko. 

 

Czerwiec - Rozwój czytelnictwa w młodszym wieku szkolnym – wstępem do pisania opowiadań, 

opisów, esejów w klasach starszych. 

 

KLASA 4  

 
13 września 2022 roku na zebraniu rodzicielskim odbyła się pedagogizacja rodziców pod nazwą – 

„Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego” 

 

31 stycznia 2023 roku na zebraniu rodzicielskim odbyła się pedagogizacja rodziców pod nazwą „ 

Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne naszych dzieci”-  

 

 
II półrocze 2022/2023 

 



 

 

Wiosna 2023 rok na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Przyczyny niepowodzeń szkolnych - pomocy – moje dziecko nie chce pójść do szkoły”  

 

Wiosna  2023 roku na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”  

 

Wiosna 2023 rok – na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Czy potrafimy zaakceptować inność”  - pedagogizacja przeprowadzona przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną (w razie możliwości na zebraniu ogólnym dla wszystkich rodziców)  

 

klasa 5   
 

I półrocze 2022/2023  

Pedagogizacja nr 1- zrealizowana  

13 września 2022 roku na zebraniu rodzicielskim odbyła się pedagogizacja rodziców pod nazwą – 

„Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego” – uczestniczyło w niej 25 rodziców (opiekunów 

prawnych)  

Pedagogizacja nr 2 - zrealizowana  

31 stycznia 2023 roku na zebraniu rodzicielskim odbyła się pedagogizacja rodziców pod nazwą „ 

Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne naszych dzieci”- uczestniczyło w niej 15 rodziców 

(opiekunów prawnych)  

II półrocze 2022/2023  

Pedagogizacja nr 3  

28 marzec 2023 rok na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Przyczyny niepowodzeń szkolnych - pomocy – moje dziecko nie chce pójść do szkoły”  

Pedagogizacja nr 4  

23 maja 2023 roku na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”  

Pedagogizacja nr 5  

Wiosna 2023 rok – na zebraniu rodzicielskim zaplanowano pedagogizację rodziców pod nazwą „ 

Czy potrafimy zaakceptować inność” - pedagogizacja przeprowadzona przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną (w razie możliwości na zebraniu ogólnym dla wszystkich rodziców)  

 

KLASA 6a 
 

Semestr I 

 

 12.09.2022 -  

• Przedstawienie innowacji pedagogicznej - „Uważność - nasza siła, wielka moc” (wspomaganie 

dzieci w akceptacji swoich uczuć, ich identyfikowania i nazywania oraz akceptacji emocji. 

Zwrócenie uwagi na rolę wyciszenia nadmiernie rozbudzonych emocji, niwelowanie stresu, 

obniżenia poziomu lęku) 

 

 25.10.2022  

• Omówienie regulaminu dot. stroju ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem stroju galowego 

• Symptomy uzależnienia od komputera i internetu 

 

31.01.2023 

• Zapobieganie zakrztuszeniu/zadławieniu 

• Efektywny odpoczynek dzieci 



 

 

 

Semestr II 

 

• Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się 

• Znikające dzieci. Nastoletnia depresja – filmik 

• Warto być rodzicem negocjatorem (omówienie wybranych metod rozwiązywania konfliktów w 

płaszczyźnie rodzic-dziecko - metoda „obopólnych zysków”)  
 

KLASA 6b  
 

I półrocze   

Dnia 13 września 2022 roku podczas zebrania z rodzicami odbyła się pedagogizacja rodziców pt.: 

„Prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego”.  

Dnia 31 stycznia 2023 roku podczas zebrania z rodzicami odbyła się pedagogizacja rodziców pt.: 

„Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią”.  

II półrocze   

Na marzec 2023 roku zaplanowano pedagogizację rodziców pt.: „Uzależniania wśród młodzieży”,  

„Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami”.  

Na maj 2023 roku zaplanowano pedagogizację rodziców pt.: „Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie 

z komputerem i internetem”, „Wychowanie do wartości”.  

Na czerwiec 2023 roku zaplanowano pedagogizację rodzica na temat „Bezpieczne wakacje 

nastolatka”.  

 
 

KLASA 8a 

  
I półrocze  

- Realizacja obowiązku szkolnego  

- Bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły– 13.09  

- Nastolatki w wirtualnym tunelu – 25.09  

- Motywacja dzieci do nauki – w jaki sposób rodzic może wzmacniać swoje dziecko – 15.11  

- Trening komunikacji z dzieckiem oraz trening regulowania emocji i pozytywnej samooceny – 

14.12  

- Bezpieczeństwo uczniów, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, profilaktyka 

(przypadki zadławień i zakrztuszeń) – 31.01  

II półrocze  

- Słodko i owocowo - czy e-papierosy szkodzą? - 28.03  

- Jak mówić, aby dziecko nas słuchało - o komunikacji w rodzinie - 23.05  

 

KLASA 8b 
 

 - Dokumentacja szkolna, zmiany w stypendiach.  

 -Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, pozytywna motywacja.  

 - Warsztaty – trening regulowania emocji i pozytywnej samooceny.  

- Procedury obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty.  

- Wpływ napojów energetycznych na organizm młodego człowieka.  

- Procedury rekrutacji do szkoły średniej. 

 

 

 

 


