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Rozdział V  dla OSM 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 działań, wydarzeń, 

wyjść, audycji, koncertów 

mających na celu  integrację klasy, 

w tym instrumentalne. 

 

Zgodnie z 
planem pracy 
szkoły oraz 
aktualnymi 
potrzebami 

Wychowawcy 
 

Nauczyciele przedmiotu 
głównego 

Analiza sytuacji wychowawczej w 
danej klasie oraz klasach  
instrumentalnych 

 

Obserwacje wydarzeń, koncertów, 
wywiad z nauczycielami 

 

Materiały graficzne promujące 
koncerty, audycje 

2. Przeprowadzenie godziny 

wychowawczej w klasach na 

temat idei samorządności w 

szkole oraz zorganizowanie 

świadomych wyborów 

samorządowych, a także 

późniejszej pracy samorządów 

szkolnych. 

Zgodnie z 
terminem 
najbliższej 
godziny 
wychowawczej 

Wychowawcy 
Opiekunowie samorządów 

Zapis w dzienniku 

Obserwacja przebiegu wyborów do 
samorządu 

Informacje zwrotne od uczniów 

3. Przeprowadzanie godzin z 

wychowawcą oraz 

wykorzystywanie czasu na 

lekcjach przedmiotu głównego na 

temat samooceny, 

1 w miesiącu Wychowawcy 
 

Nauczyciele przedmiotu 
głównego 

Obserwacja godzin z wychowawcą 
 
Obserwacja zajęć indywidualnych 
 
Rozmowy z nauczycielami 
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samoakceptacji,  wzmocnienia 

poczucia własnej wartości,  

asertywności, i innych 

pozytywnych kompetencji  

osobistych – z wykorzystaniem 

propozycji  tematów zajęć z 

wychowawcą, materiałów  

psychologa i pedagoga. 

4. Przeprowadzanie indywidualnych 

i grupowych zajęć 

psychospołecznych, tworzenie 

sytuacji  do rozmów. 

Październik 
2021 

Psycholog 

Pedagog 

Obserwacja zajęć grupowych 
 
Rozmowy z pedagogiem i 
psychologiem 

5. Utworzenie szkolnego poradnika 

dla nauczycieli „Jak prowadzić 

wspierające rozmowy z 

uczniami?” 

Październik/list
opad 2021 

Psycholog 
Pedagog 
Wicedyrektorzy 

Analiza poradnika 
Ankieta dla nauczycieli 

 
 

6. Tworzenie okazji do poznawania 

przez wychowawców muzycznych 

talentów uczniów; organizowanie 

audycji klasowych.  

1 raz w roku Wychowawcy we 
współpracy nauczycieli 
przedmiotu głównego. 

Przebieg audycji 
 
Informacja zwrotna od 
wychowawców 
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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 

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 

3.  Poszerzanie wiedzy 
uczniów na temat 
specyfiki szkoły 
muzycznej. 
Przygotowanie   

psychiczne uczniów 

do egzaminów,   

koncertów, 

1. Pogadanki na temat różnych ścieżek 
kariery artystycznej i innej. 

 

Początek II 
półrocza 

 

Pedagog  

Nauczyciele przedmiotu 
głównego 

 

Obserwacje zajęć 

 

Materiały, broszury 

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

Cały rok Wszyscy nauczyciele 
 

Obserwacje zajęć 

 

Ankieta dla uczniów 
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audycji  

muzycznych. 

pozytywnych elementów 

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

 

1 raz w 
półroczu 

 

Nauczyciele muzycy Informacje zwrotne od 

nauczycieli i uczniów 

4. Wdrożenie gry społeczno-
edukacyjnej  „Nie wiem, że wiem”; 
na tydzień przed egzaminem 
ósmoklasisty uczniowie na lekcjach 
języka polskiego, języka angielskiego 
i matematyki grają w grę, do której 
pytania sami przygotowują. 

Przed 
egzaminem 

ósmoklasisty 

Nauczyciele przedmiotów 
egzaminacyjnych 

Obserwacje zajęć 

Informacje zwrotne od 

uczniów 

  5. Przeprowadzenie badania Gallupa; 
pomoc uczniom w rozpoznawaniu 
własnych talentów. 
Klasy VI OSM II st. 

Zgodnie z 
ustalonym 
terminem 

Wychowawcy najstarszych 
klas 
 
Rada Rodziców 

Informacje zwrotne od 

uczestników badania 

4.  Poszerzanie 

wiedzy  uczniów 

na temat  skutków 

zachowań  

ryzykownych   

oraz   

uzależnień od   

narkotyków, 

alkoholu,  dopalaczy, 

1. Przygotowanie przedstawienia   

„Blackout” i „Blackout 2” w 

ramach profilaktyki uzależnień  

 

II półrocze Wychowawcy Scenariusz 

przedstawienia 

Obserwacja wydarzenia 

2. Przeprowadzanie zajęć 

profilaktycznych na godzinach 

wychowawczych  

Wybrany 
termin godziny 
wychowawczej 

Wychowawcy Wpisy w dzienniku, 

tematy lekcji 

3. Zorganizowanie warsztatów 

profilaktycznych ze specjalistą  

Termin do 
uzgodnienia 

Specjalista 
pedagog 

Program warsztatów 

Informacje zwrotne 
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leków,  nikotynizmu i   

fonoholizmu 

4. Przeprowadzenie zajęć 

profilaktycznych ze Strażą 

Miejską dla klas 1-3 I st. oraz 

projekcja filmu „Internetowa 

pułapka” 

 Termin do 
uzgodnienia 

Pedagog 

Straż Miejska 

 

Program zajęć 

 

Informacje zwrotne 

5.  Aktualizacja  broszury wskazującej 
formy  dostępnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
zewnętrznej i wewnątrzszkolnej, 
Do kogo zwracać się o pomoc? 
(adresy, telefony, instytucje 
zajmujące się  problemami dzieci i 
młodzieży, hasła, ilustracje,  pomoc 
świadczona przez osoby dorosłe w 
Szkole,  wzmocnienie roli pedagoga 
i psychologa).  

październik 

2020r.  

 

Pedagog   

Psycholog   

 

Szkolna broszura informacyjna,   

Informacje udostępnione w 
gabinecie, na tablicy informacyjnej, 
na stronie internetowej 

(adresy, telefony placówek) 

6. 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 

5. Zapoznanie 

uczniów  z 

zasadami   

bezpiecznego i   

odpowiedzialneg

o  korzystania z   

1. Przypomnienie regulaminu używania 

telefonów komórkowych w szkole. „Jak 

nie komórka to co?”- test 

niedokończonego zdania na godzinach 

z wychowawcą. 

 

Październik 
2021 

 
 
 
 
 
 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Tematy godzin wychowawczych 

 

Obserwacje 
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Internetu i 

mediów  

społecznościowych 

oraz skutkami   

stosowania   

cyberprzemocy 

w  kontekście   

potencjalnych   
sprawców (koledzy i  

koleżanki ze szkoły) 

 

2.Przeprowadzenie zajęć 

profilaktycznych na temat 

cyberprzemocy, bezpiecznego 

korzystania z Internetu.  

 

Joanna  Lipiec 

 
 

Zespół do spraw  

edukacji w   

zakresie   

bezpieczeństwa  

cyfrowego  

Wychowawcy 

Wpisy w dzienniku, w dzienniku  

pedagoga, obserwacje zajęć, plan 

pracy zespołu  do spraw edukacji 

w zakresie bezpieczeństwa  

cyfrowego 

3. Zorganizowanie zajęć na temat 

zachowań ryzykownych i 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich  

Policja Pedagog Obserwacja 

 

Wpisy w dzienniku 

6. Wspieranie uczniów 

w budowaniu   

świadomej 

postawy  wobec 

własnego  zdrowia 

ze   

szczególnym   

uwzględnieniem   

zdrowia psychicznego  

i profilaktyki 

zaburzeń  

depresyjnych. 

1. Przygotowywanie uczniów do 

właściwych  zachowań w czasie 

wolnym (w górach, nad  wodą, w 

ruchu drogowym, w czasie burzy)  

poprzez rozmowy, zajęcia 

teoretyczne i  praktyczne 

 

 

styczeń   

2022 

czerwiec   

2022 

 

 

Wychowawcy  

Nauczyciele WF 

Pedagog  

 

 

 

 

Wpisy w dzienniku 
 
Przebieg egzaminu na kartę 
rowerową  

 

2. Zajęcia z profilaktyki raka sutka i 

profilaktyki czerniaka (w ramach 

ogólnopolskiego programu 

profilaktyki czerniaka w edycji 

2021/22, we współpracy ze 

Studenckim Kołem Naukowym 

ONKOMA działającym przy 

Narodowym Instytucie Onkologii)  

 

Po 

uzgodnieniu 

terminu 

Elżbieta Raczyńska 
 

Program zajęć 

 

Obserwacja zajęć 

 

Wpis w dzienniku 
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3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne  

doskonalące  technikę udzielania 

pierwszej pomocy i  kształtowanie 

zachowań podczas ewakuacji,  sytuacji 

kryzysowych, zagrożeń 

terrorystycznych. 

I półrocze  i 

w   

zależności  

od potrzeb 

Artur Stachurski 

Pani Aneta Prokurat  

Straż Miejska  

Straż Pożarna 

Obserwacje wybranych zajęć  

Tematy zajęć 

4. Przeprowadzenie diagnozy objawów 
depresyjnych (test CDI2) u uczniów ze 
wskazaniami. 

Zgodnie z 
potrzebami 

 

Psycholog szkolny 

 
Wyniki testu 

5. Zajęcia z profilaktyki depresji.  

 

II półrocze Specjalista  Obserwacja 

Informacje zwrotne 

6.Zajęcia z edukacji zdrowotnej –  

zdrowy styl życia, właściwe 

odżywianie, ruch fizyczny i higiena 

pracy. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele przedmiotowi 
wychowawcy, pedagog 
szkolny,  we współpracy z  
pielęgniarką   

szkolną 

Obserwacje 

 

Prace plastyczne 

 

Materiały informacyjne 

 

 Zapisy w dzienniku 

7. Organizowanie akcji oraz 

przedsięwzięć  informacyjnych 

i propagujących zdrowe  

odżywianie  

Zgodnie z 
planem pracy 
szkoły 

Wychowawcy   

Nauczyciele 

Obserwacje 

 

 Materiały informacyjne 

 

Zdjęcia 

7. Eliminowanie z życia  

szkolnego 

przypadków 

zachowań   

niepożądanych.  

1. Wzmocnienie dyżurów 

nauczycielskich,  

monitorowanie miejsc 

niebezpiecznych w Szkole i  

wokół Szkoły. 

cały rok  Wicedyrektorzy 

Pedagog   

Nauczyciele  

Kierownik   

gospodarczy   

(kamery)  

Obserwacje 

 

 Kontrole doraźne 
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Kształtowanie 

postaw  

współodpowiedzialn

ości za mienie Szkoły. 

Samorząd  

  Patrol szkolny  

 

2. Podejmowanie szybkiej 

interwencji w sytuacjach  

stwarzających zagrożenie 

fizyczne lub psychiczne, 

trening zastępowania agresji.  

 W  zależności  

od potrzeb 

Pedagog   

Psycholog   

Wychowawcy  

Wpisy w dziennikach pedagoga i 

psychologa 

 

Protokoły rozmów 

 

Notatki 

3. Rozwiązywanie bieżących problemów   

wychowawczych 

cały rok Pedagog  

Psycholog   

Nauczyciele  

Wychowawcy   

Rodzice 

Wpisy w dziennikach 

pedagoga i psychologa 

 

 Protokoły rozmów 

 

Notatki służbowe 

8. Poszerzanie wiedzy 

uczniów na temat 

globalnych 

problemów. 

1. Rozwijanie świadomości uczniów na 

temat konieczności ochrony klimatu; 

omawianie zagadnienia na lekcjach 

przedmiotowych i godzinach z 

wychowawcą, organizowanie 

konkursów plastycznych, wykonywanie 

gazetek informacyjnych. 

Zorganizowanie Dnia Ziemi i Dnia 

Wody. 

Zgodnie z 

planem pracy 

szkoły 

Magdalena Rosłon 

Beata Domińczak 
Relacje z wydarzeń 

Plakaty 

Ulotki informacyjne 

Zdjęcia 

 

 2.Rozwijanie wiedzy uczniów na temat 

podstawowych zagadnień prawa 

finansowego, w tym uświadomienie 

potrzeby dbania o własne finanse, 

oszczędzanie; omawianie zagadnienia 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału 

przedmiotu 

Paweł Kołodziejczyk Zapis w dzienniku 

 

Informacje zwrotne od nauczyciela 
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na lekcjach przedmiotowych i 

godzinach z wychowawcą, 

organizowanie konkursów 

plastycznych, wykonywanie gazetek 

informacyjnych. 

 

podstawy 

przedsiębiorcz

ości  

3. Przypomnienie procedur 

związanych z 

przeciwdziałaniem Covid-

19 

Wrzesień 

2021 

Wychowawcy 
Nauczyciele przedmiotów 
indywidualnych 

Zapis w dzienniku 

9. Poprawa frekwencji  
jako element   
podnoszenia 
wyników  

nauczania.  

Zapobieganie   

wagarom i   

spóźnieniom. 

1.Wdrażanie dziennika elektronicznego   

monitorującego uczęszczanie uczniów 

na lekcje,  dyżury nauczycieli w szatni 

oraz w hallu  zapobiegające 

nieobecnościom śródlekcyjnym, 

Podejmowanie szybkich interwencji w 

przypadku  uczniów z wysoką 

absencją.  

Motywowanie uczniów do 

systematycznego  uczestnictwa w 

zajęciach. 

cały rok  Dyrekcja   

Wychowawcy  

Nauczyciele  

Pedagog 

Relacje z dyżurów nauczycielskich 

 Statystyki w dzienniku 

Kultywowanie tradycji i budowanie postawy patriotycznej 

10. Budowanie poczucia  

własnej tożsamości  

ucznia jako członka  

szkolnej   

społeczności, rodziny i 

1. Promowanie wiedzy o 

twórczości patrona Szkoły  

Karola Szymanowskiego  

Zgodnie z   

harmonogra

mem 

sekcji teorii 

Sekcja teorii Obserwacje wydarzenia 

 

Materiały informacyjne 
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kraju,  

podtrzymywanie  

szacunku dla tradycji  

szkolnej i rozwijanie  

wiedzy o historii  

ojczystej 

  2. Wykorzystywanie na zajęciach z 

wychowawcą, na  lekcjach 

polskiego, historii i innych 

przedmiotów  okazji do omawiania 

treści związanych z  budowaniem 

własnej tożsamości 

Cały rok  Wychowawcy  

Nauczyciele 

Wpisy do dziennika 
 

Obserwacje zachowania i 

postaw uczniów  

 

  3. Przygotowywanie przez uczniów 

gazetek lub  prezentacji 

multimedialnych dotyczących 

ważnych  rocznic i postaci z historii i 

kultury Polski 

Cały rok  Zespół humanistyczny   

Nauczyciele historii 

muzyki   

 

Materiały przygotowane przez 

uczniów we  współpracy z 

nauczycielami 

 

 

WAŻNE  DATY  I  ROCZNICE  W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022 

 

 
Sejm RP ogłosił rok 2021   
Rokiem Konstytucji 3 Maja, w 230. rocznicę uchwalenia 
oraz 
ustanowił patronów roku 2021: 
kard. Stefana Wyszyńskiego w 40. rocznicę śmierci i 120. rocznicę urodzin 
Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin 
Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin 
Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin 
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30.10.2021 – 200. rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego 
16.11.2021 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
20.11.2021 – Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka 
03.12.2021 – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
05.12.2021 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
10.12.2021 – 10. rocznica śmierci Václava Havla 

16.12.2021 – 100. rocznica śmierci Camille Saint-Saëns 
06.01.2022 – 150. rocznica urodzin Aleksandra Skriabina 
12.01.2022 – 85. rocznica urodzin Mariana Sawy 
22.01.2022 – 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 
27.01.2022 – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
02.02.2022 – Dzień Pozytywnego Myślenia 
10.02.2022 – 125. rocznica urodzin Władysława Broniewskiego 
11.02.2022 – Światowy Dzień Chorych 
03.03.2022 – 100. rocznica urodzin Kazimierza Serockiego 
21.03.2022 – Światowy Dzień Poezji 
27.03.2022 – Światowy Dzień Teatru 
03.04.2022 – 125. rocznica śmierci Johannesa Brahmsa 
22.04.2022 – Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23.04.2022 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
02.05.2022 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
03.05.2022 – Święto Konstytucji 3 Maja 
09.05.2022 – Dzień Unii Europejskiej 
01.06.2022 – Międzynarodowy Dzień Dziecka 
02.06.2022 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
04.06.2022 – 150. rocznica  śmierci Stanisława Moniuszko 
11.06.2022 – 125. rocznica urodzin Aleksandra Tansmana 
20.06.2022 – Światowy Dzień Uchodźcy 
22.06.2022 – Dzień Kultury Fizycznej 
17.07.2022 – 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara 
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PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ 

 

PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ 

                                                              KLASY   OSM II st. 

 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole w sytuacjach nadzwyczajnych. 

2. Prawa i obowiązki uczniów w świetle Statutu Szkoły i regulaminów. 

3. Czy patriotyzm wypadł z obiegu? 

4. Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym wyrazem szacunku do własnego państwa. 

5. Odpowiedzialność za słowo. 

6. Kim jestem? Mój autoportret. 

7. Jak być grupą? Dlaczego musimy umieć współpracować ze sobą? 

8. Jak zachować indywidualizm w grupie? 

9. Jak być prawdziwym przyjacielem? - o wartości przyjaźni. 

10. Lubię siebie, lubię ciebie… czyli o akceptacji i poczuciu własnej wartości. 

11. Wpływ mediów na nasze postrzeganie świata. 

12. Nasze marzenia i cele... 

13. Matura i co dalej?  

14. Jesteśmy różni - jesteśmy wyjątkowi. 

15. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi – lekcja wychowawcza oparta na lekturze „Cudownego Chłopaka” 

16. Jak być sobą i nie zwariować? 
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17. Jak okazywać życzliwość w relacjach międzyludzkich? 

18. Jak nie być uwiązanym słoniem, czyli o własnych przekonaniach… 

19. Z tolerancją nam do twarzy. 

20. Wokół nietolerancji i stereotypów. 

21. O sile ambicji i motywacji wewnętrznej… 

22. Czego uczą nas porażki? 

23. Skrzydła służą do latania… naucz się z nich korzystać! 

24. O agresji od kuchni… 

25. Jak radzić sobie ze stresem, tremą? 

26. Jak radzić sobie z emocjami? 

27. Depresja - cichy wróg nastolatków. 

28. Diety a zdrowe odżywianie. 

29. Fonoholizm - czyli przyklejeni do telefonów. 

30. Bieg po zdrowie. Palenie szkodzi. 

31. Dopalacze są wśród nas! Stop dopalaczom! 

32. Jak bezpiecznie korzystać z sieci? 

33. Zdrowy styl życia. Jak organizować czas wolny? 

34. Planowanie i organizacja dnia. 

35. Techniki efektywnego uczenia się. Techniki relaksacyjne. 

36. Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna. 

37. Bądź bezpieczny podczas wakacji. 

 


