
ZMIANY W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYM

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

rok szkolny 2021/2022

Długotrwała pandemia wymusiła sporządzenie zmian w szkolnym programie wychowawczo –

profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022. Zmiany programu zostały sporządzone w oparciu

o następujące źródła:

● Wyniki szacowania istotności ryzyka związanego z zakażeniem i rozprzestrzenianiem

epidemii Covid – 19.

● Wyniki z wewnątrzszkolnej analizy czynników i przyczyn niezadowalających wyników

nauczania.

● Wyniki ewaluacji skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych

w poprzednim roku szkolnym 2020/2021.

● Wyniki diagnozy rzeczywistych problemów, w tym:

- wyniki diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących, z uwzględnieniem zagrożeń

związanych z używaniem narkotyków i środków odurzających.

-wyniki diagnozy zjawiska cyberprzemocy i wykluczenia uczniów. Ankieta

przeprowadzona w czerwcu 2021 r. (załącznik).

- wyniki badań „Zdalne nauczanie – moje odczucia i opinie oraz oczekiwania po

powrocie do nauki stacjonarnej”. Diagnoza przeprowadzona w kwietniu i czerwcu 2021 r.

(załącznik).

- diagnoza relacji rówieśniczych w klasach. Ankieta przeprowadzona we wrześniu 2021r.

(załącznik).

- wynik analizy przyczyn problemów edukacyjnych i wychowawczych, rejestrowanych

przez wychowawców, pedagoga oraz zgłaszanych przez rodziców w okresie nauki zdalnej,

w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

poczucie własnej wartości i sprawstwa.

● Podstawy prawne do opracowania programów profilaktycznych np. ustawa o

przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Z 2018 r. poz. 214),
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rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U.

Z 2020 r. poz. 1008).

● Zadania zawarte w podstawach programowych.

● Zapisy w statucie szkoły dotyczące wolontariatu.

● Priorytety MEN na dany rok szkolny 2021/2022 – wychowanie do wrażliwości naprawdę i

dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i

dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej,

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania

historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Szerzenie i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

● Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.
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Zmiany w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym.

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i prorodzinnych.

Lp. Cele Zadania szkoły Formy i sposoby realizacji

1. Wspomaganie przez
szkołę wychowawczej
roli rodziny.

Kształtowanie poprawnych
społecznie norm
funkcjonowania rodziny.

1. Organizacja zajęć
edukacyjnych Wychowanie do
życia w rodzinie.

2. 1. Wychowanie do
wrażliwości na prawdę i
dobro.
2.Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności,
zaangażowania
społecznego i dbałości o
zdrowie.

1. Stworzenie przestrzeni dla
uczniów do realizacji celów
społecznych.
2. Wyzwalanie chęci do
działań na rzecz innych osób.
3. Wspieranie rozwoju
emocjonalnego i umiejętności
społecznych uczniów
sprzyjających bardziej
prospołecznym zachowaniom.

1. Udział uczniów w Szkolnym
Kole Wolontariatu.
2. Organizacja akcji o charakterze
charytatywnym.

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego, przynależności

do społeczności regionalnej, lokalnej, szkolnej oraz innych kultur.

Lp. Cele Zadania szkoły Formy i sposoby realizacji

1. Działanie na rzecz
szerszego udostępnienia
kanonu edukacji
klasycznej,
wprowadzenie w
dziedzictwo
cywilizacyjne Europy,
edukacji patriotycznej.

Włączenie w treści nauczania
edukacji patriotycznej,
nauczania historii oraz
poznawania polskiej kultury,
w tym osiągnięć duchowych i
materialnych. Szersze i
przemyślane wykorzystanie w
tym względzie m.in.
wycieczek szkolnych.

1. Organizacja wycieczek
edukacyjnych i o tematyce
historycznej.
2. Organizacja wystaw
plastycznych, konkursy
plastyczne, uroczystości szkolne,
apele.

Działania z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń.

Lp. Cele Zadania szkoły Formy i sposoby realizacji

1. Ochrona społeczności
szkolnej przed
zachorowaniem na
Covid-19 i
rozprzestrzenianiem się

1. Dostarczenie wiedzy na
temat zagrożeń
epidemiologicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem
wirusa Covid – 19.

1. Przekazanie informacji
uczniom o zagrożeniu
biologicznym SARS-CoV-2,
drogach rozprzestrzeniania się
wirusa, objawach choroby oraz
skutków dla zdrowia –
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epidemii w środowisku
szkolnym.

2. Zapewnienie środków
ochrony np. płyn
dezynfekujący.

wykorzystanie pakietów
edukacyjnych MEN.
2. Szczegółowe omówienie
obowiązujących w szkole
procedur bezpieczeństwa.
3. Przekazanie rodzicom drogą
elektroniczną lub na zebraniach
aktualnych komunikatów GIS,
MeiN z wytycznymi dotyczącymi
postępowań w sytuacji
zagrożenia pandemią.
4. Ograniczenie dostępu osobom
z zewnątrz na teren budynku
szkolnego.
5.  Wyposażenie sal lekcyjnych,
świetlicy, szatni przy salach
gimnastycznych, pomieszczeń
wejściowych, stołówki w środki
dezynfekujące wraz z
dołączonym komunikatem o
obowiązku dezynfekcji rąk.
6. Organizacja „Tygodnia
Informacyjnego o szczepieniach”,
w tym:
a) przeprowadzenie lekcji
wychowawczych przy wsparciu
higienistki szkolnej na temat
szczepień, ich skuteczności i
potrzeby poddawania się im.
b) zorganizowanie otwartego
spotkania/online z rodzicami o
charakterze informacyjno –
edukacyjnym o szczepieniach.
7. Udostępnianie informacji na
stronie www szkoły oraz na
drzwiach wejściowych o
skuteczności szczepień
profilaktycznych.
8. Udostępnienie informacji
rodzicom i uczniom powyżej 16 r.
życia o punktach szczepień w
okolicy.
9. Świadczenie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
dzieciom podlegającym izolacji,
będącym w stresie w związku z
zachorowaniem członków
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rodziny na Covid-19, obawy
przed zakażeniem.
10. Przeprowadzenie zajęć
wychowawczych na temat
ochrony wzroku w pracy z
monitorem, ergonomii stanowiska
nauki, higieny w nauce zdalnej.

2. Zaspokajanie bieżących
potrzeb emocjonalno –
społecznych uczniów.

Przygotowanie oferty zajęć
rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia,
jako alternatywnej formy
działalności zaspokajającej
ważne potrzeby, w
szczególności potrzebę
podniesienia samooceny,
sukcesu, przynależności i
satysfakcji
życiowej/organizacja zajęć
pozalekcyjnych na terenie
„otwartych”terenów
sportowych szkoły.

1.Rozszerzenie oferty
pozalekcyjnych zajęć
sportowych/udostępnienie
terenów sportowych szkoły na
zajęcia poza godzinami nauki
(kluby sportowe).
2. Promować działania
szkoły/ofertę zajęć
pozalekcyjnych wśród rodziców i
wychowanków podkreślając ich
pozytywny wpływ na rozwój
zainteresowań naukowych,
artystycznych i sportowych oraz
przełożenie na osiągnięcie
sukcesu szkolnego na miarę
indywidualnych możliwości
dziecka.

3. Wsparcie uczniów w
trudnościach szkolnych i
życiowych.

Zapewnienie dostępności
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej uczniom
placówki.

1.Wspieranie uczniów poprzez
rozmowy i terapię indywidualną.
2. Mobilizowanie uczniów
mających trudności w nauce do
systematycznego udziału w
zajęciach wyrównawczych.

4. Zapewnienie pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej uczniom.

1. Wspieranie zdrowia
psychicznego uczniów.
2. Zapobieganie zaburzeniom
psychicznym.

1.Rozwijanie potencjałów i
koncentrowanie się na mocnych
stronach dzieci i młodzieży –
wzmacnianie potencjału zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży
przez wsparcie pozytywnego i
harmonijnego rozwoju,
kształtowanie osobowości,
umiejętności osobistych i
społecznych, udzielnie wsparcia
w rozwiązywaniu problemów i
kryzysów rozwojowych,
podnoszenie odporności
psychicznej i poprawę
funkcjonowania emocjonalnego.
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2. Przeprowadzenie zajęć
mających na celu nabycie
umiejętności redukowania stresu.

5. 1. Zapewnienie wsparcia
psychologiczno –
pedagogicznego,
szczególnie w sytuacji
kryzysowej wywołanej
pandemią Covid – 19.
2. Zapewnienie
pozytywnego klimatu
szkoły oraz poczucia
bezpieczeństwa
uczniom.
3. Korzystanie z
zasobów cyfrowych oraz
metod kształcenia
wykorzystujących
technologie
informatyczno –
komunikacyjnych.

Podnoszenie jakości edukacji
poprzez działania
uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i
edukacyjne wszystkich
uczniów.

1. Korzystanie podczas zajęć
lekcyjnych z tablic
interaktywnych i innych narzędzi
multimedialnych.
2. Zaznajomienie uczniów z
internetowymi platformami
edukacyjnymi.
3. Przeprowadzenie lekcji
profilaktycznych przez
psychologa i pedagoga
szkolnego.
4. Realizowanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

6. 1.Przeciwdziałanie
cyberprzemocy.
2.Uczenie świadomego i
bezpiecznego
korzystania z zasobów
internetu.

1.Podejmowanie działań
profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania
cyberprzemocy.
2. Ograniczenie lub całkowite
wyeliminowanie zachowań
agresywno – przemocowych,
realizowanych przy użyciu
technologii komunikacyjnych
w szkole.

1.Podczas zajęć lekcyjnych i
wychowawczych często
nawiązywać do tematu
bezpieczeństwa w Internecie.
2. Zorganizowanie spotkania ze
specjalistą od cyberprzemocy i
psychologiem.
3. Realizowanie w klasach
programów i projektów
edukacyjnych związanych z
cyberprzemocą i bezpiecznym
korzystaniu z Internetu.
4. Zachęcanie uczniów do
aktywnego spędzania czasu poza
Internetem.

7. Wzmacnianie
prawidłowych relacji
rówieśniczych w
klasach.

1. Utrwalanie poprawnego
wzorca relacji rówieśniczych.
2.Integracja uczniów zarówno
w obrębie klasy jak i szkoły.
3. Kształtowanie przyjaznego
klimatu w szkole.

1. Przeprowadzenie Treningu
Interpersonalnego w klasach
IV-VIII.
2. Regularny nadzór nauczycieli i
wychowawców nad relacjami
uczniów.
3. Zajęcia oraz wydarzenie
szkolne integrujące społeczność
szkolną oraz zespoły klasowe.

Rozwijanie świadomości ekologicznej i aktywnych postaw wobec ochrony przyrody.
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Lp. Cele Zadania szkoły Formy i sposoby realizacji

1. Wzmocnienie edukacji
ekologicznej w szkole.

Rozwijanie postawy
odpowiedzialności za
środowisko naturalne.

1.Edukowanie uczniów z zakresu
ekologii oraz ochrony środowiska
2. Segregacja śmieci na terenie
placówki.
3. Zorganizowanie dnia
sprzątania Ziemi.

Zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 zostały
uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 29 września
2021r.
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