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Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży
w szkole. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej jak wynika z badań przeprowadzonych
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku –
informacja MEiN,  będzie bardzo trudny. Widoczne są już psychologiczne konsekwencje
pandemii COVID-19 i wynikającej z niej nauki zdalnej.  Uczniowie są zmęczeni, apatyczni,
odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce,
a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów
elektronicznych. Długa przerwa w relacjach między uczniami wpłynęła na funkcjonowanie
w grupie. Rozluźnieniu uległy więzi rówieśnicze. Skutkiem pandemii są zaburzenia lękowe,
zaburzenia nastroju i depresję, czyli schorzenia związane w dużym stopniu z przewlekłym
stresem, niepokojem i stanem osamotnienia. Może się też okazać, że wsparcia będą
potrzebowali uczniowie, którzy wcześniej tego wcale nie wymagali. Zdaniem specjalistów,
by tego uniknąć trzeba zadbać o wsparcie emocjonalne dzieci. W związku z tym należy
podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji społecznej.
Dlatego właśnie przygotowany został program wsparcia uczniów po powrocie do nauki
stacjonarnej w szkole.

Celem programu wsparcia jest wsparcie uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach dla nich
trudnych: izolacji, zaniku relacji rówieśniczych, rozluźnieniu więzi z przyjaciółmi, czy
powrocie do szkolnej rzeczywistości po długiej przerwie spowodowanej pandemią. W
ramach działań szkoły uczniowie mogą liczyć na działania profilaktyczne i zajęcia
integracyjne w klasach, które pozwolą odbudować relacje rówieśnicze, a także pomoc
specjalistów, którzy pomogą dzieciom w radzeniu sobie z niepożądanymi skutkami nauki
zdalnej.

Program wsparcia został sporządzony w oparciu o rozmowy, wywiady z uczniami,
rodzicami i nauczycielami, a także rekomendacje MEiN „Wytyczne dotyczące działań
skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i
placówek”

Dopełnieniem było badanie diagnostyczne przeprowadzone w czasie nauki zdalnej wśród
uczniów klas 4-8 naszej szkoły.

� Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2021r.
W ankiecie wzięli udział uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.
Badanie było anonimowe, dotyczyło samopoczucia dzieci i młodzieży
naszej szkoły.

Wnioski ogólne z ankiety:



Badanie wykazało potrzebę wzmocnienia działań adaptacyjnych w zakresie
złagodzenia stresu związanego z powrotem do szkoły stacjonarnej. Zaprojektowanie
działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów
sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia
zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z
przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie
rówieśniczej. Pomocne mogą być wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze i
tematyczne, aktywności sportowe.

Należy uwzględnić zajęcia kształcące umiejętności wyrażania własnych emocji, uczuć,
określania ich i rozpoznawania, w dalszym ciągu pracować nad poprawą wzajemnych relacji
między uczniami. Wspierać rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne uczniów
sprzyjające bardziej prospołecznym zachowaniom.

Na podstawie badań zespół wychowawczy opracował TYDZIEŃ ADAPTACYJNY -
pierwszy tydzień po powrocie uczniów do szkoły, który został przedstawiony kadrze
pedagogicznej.
- co mogę zrobić by ułatwić uczniom powrót do szkoły:

� wsłuchajmy się w ich potrzeby
� dajmy sobie i uczniom czas na aklimatyzację
� współpracujmy ze sobą i działajmy jednym frontem
� nie rozliczajmy za czas nauczania zdalnego
� nie zarzucajmy ich od razu pracami domowymi i sprawdzianami
� słuchajmy co mówią i zapewnijmy ich, że jesteśmy przy nich w razie potrzeby
� zorganizujmy dzień integracji itp. gry terenowe, zabawy integracyjne, spotkanie przy

ognisku itp.

- w dniu powrotu, na pierwszej lekcji spotkanie z wychowawcą lub pedagogiem lub
psychologiem szkolnym. Poinformowanie uczniów do kogo mogą uczniowie zwrócić się o
pomoc w razie pojawienia się różnych trudności czy emocji, z którymi nie są w stanie sami
sobie poradzić. Osobą udzielającą takiego wsparcia może być nauczyciel, pedagog,
psycholog;

- nauczyciele przedmiotów na pierwszej lekcji z daną klasą, rozmawiają z uczniami o
tym, jak będą wyglądać ich lekcje po powrocie. Należy tu wyraźnie wyjaśnić, że w tym
momencie nie jest najważniejsze nadrabianie zaległości, ale odbudowanie relacji, dobrej
i bezpiecznej atmosfery;

- nauczyciele nie pytają uczniów na lekcjach, nie robią kartkówek, sprawdzianów, nie
sprawdzają ćwiczeń i zeszytów;

- w klasach 1-3 nauczyciele skupiają się na bieżącej obserwacji pracy, umiejętności i



postępów uczniów;
-w klasach 4-8 przez pierwszy tydzień nauki hybrydowej, nie stawia się ocen
niedostatecznych, zeszyty i ćwiczenia muszą być uzupełnione z trzech ostatnich lekcji
on-line (uczeń ma na to tydzień).

Program wsparcia obejmuje następujące działania:

Działania skierowane do uczniów

- nie sprawdza się wiedzy uczniów wstecz. Ocenia się na bieżąco ich wkład i
zaangażowanie bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i
umiejętności. Nauczyciele obserwują zachowanie, reagują na pojawiające się problemy i
niepokojące sygnały;

- nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą swoje zajęcia na świeżym
powietrzu, jeśli tylko nie pada deszcz. Zwracają uwagę zarówno na kondycję fizyczną i
psychiczną uczniów, wszelkie niepokojące symptomy zgłaszają do wychowawcy lub
pedagoga lub psychologa szkolnego;

- na godzinach wychowawczych  i nie tylko organizowanie  zabaw integracyjnych;

- tematy lekcji wychowawczych  dostosowane do potrzeb uczniów;

- z okazji Dnia Dziecka każdy wychowawca zorganizuje dla swojej klasy, wycieczkę,
wyjście grupowe, zabawy integracyjne;

- ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku
zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022;

- przeprowadzenie wśród uczniów ankiety, która pozwoli rozpoznać indywidualne
potrzeby edukacyjne, w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz
trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z przedmiotów powstałych podczas nauki
zdalnej.

Wsparcie nauczycieli i wychowawców w ich działaniach

- zorganizowanie dla nauczycieli szkolenia na temat udzielania wsparcia uczniom po
powrocie do szkoły;

- specjaliści szkolni – pedagodzy, psycholog, nauczyciele wspomagający – oferują
wychowawcom pomoc w zakresie odbudowania więzi rówieśniczych i relacji



uczeń-nauczyciel w danym zespole;

- pedagodzy przekażą wychowawcom ulotki informacyjne kierowane do uczniów i
rodziców, jak wspierać uczniów , czego unikać w rozmowach z uczniami;

- zapoznanie z zasadami oraz wytycznymi MEiN nauczycieli podczas spotkania
kadry pedagogicznej. Wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, na temat działań wspierających
uczniów;

Działania skierowane do rodziców

- zorganizowanie spotkań z rodzicami. Pozyskanie informacji dotyczących potrzeb,
niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły;

- podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z aneksem i wdrażaniem jego
zapisów                           w życie.

Powyższy program wsparcia uczniów po powrocie do szkoły został uchwalony przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i staje się aneksem do Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łebieniu.


