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Sygnatury książek posiadają oznaczenia: „cz” – czytelnia, „w” – wypożyczalnia.

Książki:

1. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, 
Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia,             
cop. 2009. 
cz 55244 

2. Bliżej siebie : 10 ważnych tematów - scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających 
poznanie siebie i rozwój / Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 2001. 
cz 50265 

3. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas 
starszych szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - 
Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019. 
w 62440 

4. Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksandra Szyłło. - Wołowiec : 
Wydawnictwo Czarne, 2017. 
w 61095 

5. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : "Difin", 2010. 
w 56345 

6. Ja i mój świat : scenariusze godzin wychowawczych / oprac. Maksymilian Cepiga                 
i Ewa Miśkowiec. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011.
cz 57529 

7. Jaki zawód wybrać? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2008. 
cz 54928 

8. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / 
David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 
2007. 
w 53777,  cz 53776 

9. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy            
dla uczniów / Jan Stewart. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. 
cz 54009 



10. Jak sobie radzić z dręczycielem : [scenariusze lekcji wychowawczych z dziećmi                    
i młodzieżą] / Susanna Palomares i Dianne Schilling. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 
2007. 
w 53275, cz 53274 

11. Kaktusy dojrzewania : scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum /            
Ewa Molska. - Poznań : "eMPi2", 2011. 
cz 58336 

12. Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak,                       
Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2005. 
w 52127,  cz 51729 

13. L.d.d.w. - osierocona generacja / Dariusz Chętkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 
2004. 
w 51335 

14. Lekcje wychowawcze dla nastolatków / Anna Maria Świątek. - Rzeszów : Wydawnictwo 
Oświatowe Fosze, copyright 2020. 
w 62503 

15. Lekcje wychowawcze : klasa 3 : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Sadowska. -
Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2001. 
cz 52510 

16. Lekcje wychowawcze : program edukacji psychologicznej dla gimnazjum : komponent 
programu wychowawczego szkoły / Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", 2000. 
cz 51218 

17. My - razem w społeczeństwie : scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych / 
Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 
cz 55042 

18. Nauczyciel wychowawcą : materiały szkoleniowe dla nauczycieli i kandydatów do zawodu 
nauczycielskiego w zakresie umiejętności wychowawczych / Anna Okońska-Walkowicz. - 
Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2007.
w 57566 

19. Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi             
w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - 
Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. 
cz 51780 

20. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych /                        
Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. 
w 54516 

21. Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum : 17 tematów / 
Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 2000. 
cz 49979 



22. Poznaję-wybieram / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2003. 
cz 51982 

23. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 4-6 
szkoły podstawowej / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Wydawnictwo 
Rubikon, 2004. 
cz 55954 

24. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magdalena Gruszka, Iwona 
Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : "Harmonia", cop. 2003.
cz 50850 
 

25. Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - 
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. 
cz 54553 

26. Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach 
szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - 
Warszawa : Difin, 2017. 
cz 62176 

27. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów 
gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Kraków : "Impuls", 2001. 
cz 51350 

28. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-
Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
w 51850,  cz 52157 

29. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie   
i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena 
Kud. - Warszawa : Difin, 2017. 
w 61842 

30. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie   
i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Część 2 / Katarzyna Skolimowska, 
Marzena Kud. - Warszawa : Difin, 2018. 
w 61377 

31. Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI 
szkoły podstawowej / redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 
2016. 
w 61039 

32. Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum - problemy i ich rozwiązania : 
klasa humanistyczna / Regina Gierlich. - Kraków : "Impuls", 2006. 
cz 52845 

33. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych        
dla klas 4-6 z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata 
Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "Fosze", 2007. 
cz 53814 



Artykuły w czasopismach:

1. "A to Polska właśnie" : I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Nie chciejcie ojczyzny,          
która was nic nie kosztuje" na programy lekcji wychowawczych ze scenariuszami                 
o tematyce patriotycznej - dla szkoły podstawowej / Jolanta Sasin //
Wychowawca. - 2017, nr 4, s. 27-35.

2. Aby być dobrym kolegą : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / 
Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2019, nr 4, s. 12-13. 

3. Agresja słowna wśród młodzieży : konspekt lekcji wychowawczej dla klas VII-VIII              
szkoły podstawowej / Maria Słobodzian //
Wychowawca. - 2019, nr 10, s. 32.

4. Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III 
gimnazjum / Halina Sutkowy //
Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31. 

5. Bezpieczne dorastanie - "Alkohol a zdrowie" : konspekt lekcji wychowawczej                       
dla klas II-III gimnazjum / Hanna Jakubiak //
Wychowawca. - 2018, nr 1, s. 23. 

6. Biologiczne uwarunkowania uzależnień / Aleksandra Jędryszek-Geisler //
Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, dod. s. VI-VIII.

7. Budowanie wzajemnego zaufania : zajęcia integracyjne dla pierwszych klas gimnazjum / 
Anna Bokalska //
Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 26-27. 

8. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum /                         
Daniel Buchowiecki //
Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23. 

9. Byłem nieszczęśliwy bez ciebie : scenariusz zajęć dla klas IV-V szkoły podstawowej / 
Bożena Wierczińska //
Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 9. 

10. Chciane czy niechciane? : ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży /                              
Agnieszka Olszanowska //
Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 28-29. 

11. Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej
w klasie VI / Marta Piech //
Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13.

12. Co wiemy o miłości? : (scenariusze do bloku zajęć realizowanych z młodzieżą gimnazjalną  
i licealną w ramach godzin wychowawczych lub wychowania do życia w rodzinie) / Paulina
Dubiel //
Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 7-12. 



13. Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski //
Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 20-23. 

14. Czas twoim sprzymierzeńcem : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum / 
Anna Pasiowiec //
Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 27. 

15. Czy można na mnie liczyć? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych                         
dla klasy II i III / Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2019, nr 6, s. 24-25.

16. Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie                   
szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska //
Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 26. 

17. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł //
Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7-8, dod. s. V-VIII. 

18. Czy w bibliotekach są skarby? : propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej /                    
Joanna Prokop //
Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, dod. s. I-IV. 

19. Czy warto mieć hobby? : projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej       
i w klasie I gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz //
Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 13-15. 

20. Czy wiesz co jesz? : dodatki do żywności. Konspekt lekcji godziny wychowawczej               
dla klasy III gimnazjum / Bogusława Jaz //
Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-11. 

21. Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI                      
szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak //
Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29.

22. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... / Agnieszka Karasiewicz,               
Elwira Krajewska //
Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. s. IV-V. 

23. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży :                    
(projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska //
Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, dod. s. I-IV. 

24. Drama jako remedium na problemy wychowawcze / Eugeniusz Szymik //
Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 3, s. 105-113.

25. Drogowskaz do nieba : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III / 
Małgorzata Sasin //
Wychowawca. - 2020, nr 5, s. 31-33. 

26. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy 
gimnazjum / Czesława Baś //
Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33. 



27. Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć / Lidia Ippoldt //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 16. 

28. Higiena okresu dojrzewania : scenariusz lekcji dla chłopców z klasy V / Anna Matukin-
Pakuszyńska //
Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 4-5. 

29. Higiena pracy umysłowej : (scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących 
zajęcia wychowawcze w swoich klasach) / Dorota Korzeniewska //
Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19-21. 

30. Higiena psychiczna a mass media : scenariusz lekcji dla chłopców z klas VI /                         
Anna Matukin-Pakuszyńska //
Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 17. 

31. I ty możesz zostać moim przyjacielem : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych       
dla klasy II i III / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2018, nr 5, s. 32. 

32. Jak blisko nie jest za blisko? : scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V / Anna Matukin-
Pakuszyńska //
Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6. 

33. Kierunek: Dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne / Aleksandra Sobańska //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 29-31. 

34. Koleżeństwo a przyjaźń : konspekt zajęć wychowawczych w klasie V szkoły podstawowej / 
Elżbieta Gut //
Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 28-29. 

35. Koło Miłośników Miasta : (program zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów z klas I-III) / 
Zofia Baniewska //
Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 8-9. 

36. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, 
Beata Talarczyk-Rumińska //
Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. IV-VIII. 

37. Kronika - skarbnica wiedzy / Anna Piechowiak //
Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 14-15. 

38. Kultura i tradycja duszą narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej 
w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum / Anna Chojnacka //
Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23.

39. Lekcje wychowawcze / Anna Klimowicz //
Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 2, s. 50-53.

40. Lepiej we współpracy : program zajęć dramowych kształtujących umiejętność współpracy 
między uczniami klas początkowych / Elżbieta Mościcka //
Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 16-23. 



41. Martwię się, i co dalej? : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III / 
Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2019, nr 11, s. 32. 

42. Maski : czyli próba poznania samego siebie / Grażyna Anna Sabiłło //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 14.

43. Miłość i jej rodzaje : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadgimnazjalnych / 
Agnieszka Surdacka //
Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 30. 

44. Młody Książę: Ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów / Dorota Bełtkiewicz //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 12. 

45. Młody Książę: Ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość - co to takiego? / Dorota Bełtkiewicz //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 13. 

46. Moja rodzina : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III /                      
Małgorzata Sasin //
Wychowawca. - 2020, nr 12, s. 28-29.

47. Moje drogowskazy : scenariusz lekcji / Katarzyna Wituś //
Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 16-18. 

48. Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / Lidia Ippoldt //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 15. 

49. Moje prawa : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III /                     
Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2018, nr 12, s. 25-26. 

50. Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej : 
konspekt / Anna Ganiek //
Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27.

51. Mój rytm biologiczny : scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V / Anna Matukin-
Pakuszyńska //
Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-18. 

52. Największy dar... przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / Anna Walska //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 11. 

53. Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu 
edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Anna Kujawa //
Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, dod. s. V-VII.

54. Narkotyki - stop! : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum /                          
Sylwia Błażejczak //
Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 11.



55. Nastoletnie problemy i nie tylko... : scenariusz lekcji wychowawczej /                                  
Agnieszka Szychowska //
Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 14-15.

56. Nastoletnie problemy i nie tylko... : scenariusz lekcji wychowawczej /                               
Agnieszka Szychowska //
Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 12-13.

57. Nasze codzienne odpady / Anna Batorczak //
Aura. - 2016, nr 12, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół", s. 1-3.

58. Nasze uczucia i emocje : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / 
Renata Kania //
Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 30-31. 

59. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć 
dotyczących "Konwencji o Prawach Dziecka" / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska //
Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12. 

60. Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb,                          
Laurencja Lewandowska //
Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. s. IV-VII.

61. Nauka o zmianach klimatu / Weronika Rzeżutka //
Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 10, s. 70-73. 

62. Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów /                 
Danuta Salamon //
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. s. 15-16.

63. Niepełnosprawni? To normalna sprawa : scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów             
szkół ponadgimnazjalnych / Iwona Porzycka, Magdalena Ogiegło //
Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 32-33.

64. Niepełnosprawność : (propozycja lekcji wychowawczych) / Małgorzata Olczyk-
Szumińska //
Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 24-25.

65. Nuda - jak sobie z nią radzić? : scenariusz lekcji wychowawczej dla kl. VI                             
szkoły podstawowej / Dorota Sosnowska //
Wychowawca. - 2019, nr 10, s. 33. 

66. O agresji werbalnej : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy VI szk. podst. /                     
Anna Górecka //
Wychowawca. - 2018, nr 5, s. 34-35.

67. O darowanym czasie lekcji wychowawczych / Arkadiusz Więcko //
Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 27-28. 

68. O grzeczności, dobrych manierach, czyli zasady i style zachowań młodzieży /                        
Romana Bulanda-Frąckiewicz //
Poradnik Bibliotekarza. - 2012 nr 3, s. 34-37. 



69. O tym, co jest najważniejsze : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych                       
dla klasy II i III / Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin //
Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 30-31. 

70. Odpowiedzialnie korzystam z mediów : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych       
dla klasy II i III szkoły podstawowej / Izabela Faleńczyk //
Wychowawca. - 2019, nr 9, s. 16. 

71. Odpowiedzialność za własne wybory : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów 
gimnazjum / Aldona Rumińska //
Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 28-29.

72. "Paląca butelka" czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godziny 
wychowawczej dla kl. I liceum) / Bogusława Dmowska //
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