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Rozdział V  PSM II st. 

Szczegółowe zadania wychowawczo-profilaktyczne zaplanowane na rok szk. 2021/2022 

 

 Pozytywna profilaktyka zagrożeń 

 Obszar Zadania Termin Osoby odpowiedzialne Ewaluacja 

1.  Prowadzenie 

działań w zakresie  

umiejętności   

psycho  

społecznych uczniów 
oraz integracji 
społeczności szkolnej 

1. Organizowanie koncertów 

uczniów PSM II st. mających na 

celu  integrację społeczności 

uczniowskiej 

 

Zgodnie z 
planem pracy 
szkoły oraz 
aktualnymi 
potrzebami 

Koordynator PSM II st. 
 

Nauczyciele przedmiotu 
głównego 

Obserwacje wydarzeń, koncertów, 
wywiad z nauczycielami 

 

Materiały graficzne promujące 
koncerty 

2. Organizowanie wyjść na koncerty 

integrujących uczniów PSM-u 

2 razy w ciągu 
roku szkolnego 

Koordynator PSM II st. Informacje zwrotne od uczniów 

 

3. Organizowanie spotkania 

wigilijnego wszystkich uczniów 

PSM II st. wraz z nauczycielami  

W tygodniu 
poprzedzającym 
przerwę 
świąteczną 

Koordynator II st. 
 

Nauczyciele uczący w 
PSM II st. 

Rozmowy z uczniami i 
nauczycielami 

4. Wybór przedstawicieli 

społeczności uczniowskiej PSM-u 

do samorządu szkolnego 

wrzesień 2021 Koordynator PSM II st. we 
współpracy z uczniami PSM 

Rozmowy z uczniami 
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5. Współpraca przedstawicieli 

samorządu PSM II st. z 

samorządem uczniowskim OSM II 

st. 

Październik 2021 
– czerwiec 2022 

Koordynator PSM II st. we 
współpracy z Panią Ewą 
Żawrocką – opiekunem 
samorządu szkolnego 

Rozmowy uczniów; rozmowy 
uczniów z opiekunem samorządu 
 

  6. Udział uczniów PSM II st. w 

konkursach: kompozytorskim oraz 

solfeżowym organizowanych dla 

OSM II st. i PSM II st. 

Październik – 
grudzień 2021 

Nauczyciele sekcji teorii 
muzyki. Koordynator PSM 
II st. 

Prace konkursowe uczniów, analiza 
wyników konkursu, rozmowy z 
uczniami biorącymi udział w 
konkursach 

 
 

7. Utworzenie szkolnego poradnika 

dla nauczycieli „Jak prowadzić 

wspierające rozmowy z 

uczniami?” 

Październik/listo
pad 2021 

Psycholog 
Pedagog 
Wicedyrektorzy 

Analiza poradnika 
Ankieta dla nauczycieli 

2. Rozpoznawanie 

objawów stresu  i 

tremy  oraz 

wyposażenie uczniów 

w różne sposoby  

radzenia  sobie z nimi 

w życiu  szkolnym 

  

1. Zorganizowanie akcji szkolnej 

„Oswajamy stres” (happening, listy 

stresorów, plakaty, piosenki 

autorskie, wierszyki, wspólne 

śpiewanie piosenki pt.  „Wszyscy 

robią błędy”) 

I półrocze 

 

Samorządy szkolne 
Opiekunowie 
samorządów 
 
 

Obserwacja wydarzeń 

 

Informacje zwrotne od 

uczestników 

 

2. Warsztaty „Radzenie sobie ze 

stresem” I 

 

wrzesień  -  
listopad 2021 

 

Pedagog   

Psycholog  
 

Program warsztatów 

Informacje zwrotne od 

prowadzącego i 

uczestników 
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3. Zorganizowanie warsztatów uczących 

technik relaksacyjnych  

Listopad 2021 Specjalista  

Psycholog szkolny 

 

Informacje zwrotne od 
prowadzącego i uczestników 

4. „Chwila relaksu na każdej lekcji”; 

nauczyciele szczególnie zwracają 

uwagę na pozytywne nastawienie 

ucznia do lekcji i reagują na 

zauważone napięcie ucznia. 

Cały rok Wszyscy nauczyciele Obserwacje lekcji 

 

Informacje zwrotne od 

nauczycieli 

1. „Pedagogika pozytywna” - zmiana 
sposobu oceniania i formułowania 
informacji zwrotnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
pozytywnych elementów 

Cały rok Wszyscy nauczyciele 
 

Obserwacje zajęć 

 

Ankieta dla uczniów 

 

2. Wdrażanie projektu „Gram, co 
lubię”; 
uczniowie grają utwory wybrane 
przez siebie  

 

1 raz w 
półroczu 

 

Nauczyciele muzycy Informacje zwrotne od 

nauczycieli i uczniów 

3.  Wspieranie uczniów 

w budowaniu   

świadomej 

postawy  wobec 

własnego  zdrowia 

ze   

szczególnym   

uwzględnieniem   

zdrowia psychicznego  

1. Objęcie opieką uczniów  z 

problemami natury 

psychologiczno-emocjonalnej 

Cały rok psycholog szkolny i 
pedagog szkolny, 
Koordynator PSM II st. 
oraz nauczyciele 

Obserwacje uczniów podczas lekcji 

grupowych i indywidualnych, 

współpraca z rodzicami, analiza 

wyników nauczania i sytuacji 

wskazujących na problemy 

uczniów 
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i profilaktyki 

zaburzeń  

depresyjnych. 

 

 

 2.Objęcie opieką uczniów  

przejawiających zachowania 

ryzykowne  (zagrożonych 

uzależnieniami) 

 Cały rok Wychowawcy  

Pedagog,   

Psycholog 

 Obserwacja funkcjonowania w  

uczniów zagrożonych, wskazanych 

przez  pedagoga i psychologa, we 

współpracy z  rodzicami, 

nauczycielami, analiza wyników w  

nauce oraz ocen zachowania 

4.  Eliminowanie z życia  

szkolnego 

przypadków 

zachowań   

niepożądanych.  
Kształtowanie 

postaw  

współodpowiedzialn

ości za mienie Szkoły. 

1. Wzmocnienie dyżurów 

nauczycielskich,  

monitorowanie miejsc 

niebezpiecznych w Szkole i  

wokół Szkoły. 

cały rok  Wicedyrektorzy 

Pedagog   

Nauczyciele  

Kierownik   

gospodarczy   

(kamery)  

Samorząd  

  Patrol szkolny  

 

Obserwacje 

 

 Kontrole doraźne 

2.Rozwiązywanie bieżących problemów   

wychowawczych 

cały rok Pedagog  

Psycholog   

Nauczyciele  

Koordynator PSM ii st. 

Rodzice 

Wpisy w dziennikach 

pedagoga i psychologa 

 

 Protokoły rozmów 

 

Notatki służbowe 

5.  Poprawa frekwencji  
jako element   
podnoszenia 
wyników  

nauczania.  

Zapobieganie   

1.Wdrażanie dziennika elektronicznego   

monitorującego uczęszczanie uczniów 

na lekcje,  dyżury nauczycieli w szatni 

oraz w hallu  zapobiegające 

nieobecnościom śródlekcyjnym, 

cały rok  Dyrekcja   

Wychowawcy  

Nauczyciele  

Pedagog 

Relacje z dyżurów nauczycielskich 

 Statystyki w dzienniku 
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wagarom i   

spóźnieniom. 

Podejmowanie szybkich interwencji w 

przypadku  uczniów z wysoką 

absencją.  

Motywowanie uczniów do 

systematycznego  uczestnictwa w 

zajęciach. 

Kultywowanie tradycji i budowanie postawy patriotycznej 

6.  Budowanie poczucia  

własnej tożsamości  

ucznia jako członka  

szkolnej   

społeczności, 

podtrzymywanie  

szacunku dla tradycji  

szkolnej  

1. Promowanie wiedzy o 

twórczości patrona Szkoły  

Karola Szymanowskiego  

Zgodnie z   

harmonograme

m 

sekcji teorii 

Sekcja teorii Obserwacje wydarzenia 

 

Materiały informacyjne 

 

 


