
ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEG0 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO w TUROŚLI 

z dnia 14 września 2021 r. 

 

W Programie wprowadza się następujące zmiany:  

I. W dziale 2.:  „Podstawa prawna programu wychowawczo – profilaktycznego” dodaje 

się punkt 18. i 19. w brzmieniu: 

„18. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 

pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

Ponadto wykorzystano: 

19. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 

sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021)”. 

 

II. W dziale 9.: „Zadania wychowawczo – profilaktyczne realizowane w latach 2017 – 

2022”, sfera „A” otrzymuje brzmienie: 

„Sfera fizycznego oraz psychicznego rozwoju ucznia – „zdrowie - edukacja zdrowotna””. 

 

III. W sferze „A” wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rubryce „Działania wychowawcze” dodaje się punkt 5: 

„Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających kształtować pozytywną tożsamość, przy jednoczesnym wzmacnianiu 

poczucia oparcia w najbliższym środowisku w sytuacjach trudnych, takich jak okres 

pandemii’. 

2. W rubryce „Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej”, do 

punktu 5. dodaje się następujące podpunkty: 

„- diagnoza uczniów, ich potrzeb i problemów związanych z okresem pandemii i nauki 

zdalnej, pod kątem wsparcia psychicznego, 

- wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 

kształtowanie krytycznego myślenia, 



- poszerzenie wiedzy na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID 

– 19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole        

i poza nią, 

- kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

- wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji 

psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły, 

- stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów, 

- organizacja zajęć dodatkowych, uwzględniających zainteresowania i potrzeby 

wychowanków”. 

3. W rubryce „Formy realizacji”, do punktu 5. dodaje się następujące podpunkty: 

„Diagnoza uczniów. Filmy i materiały edukacyjne. Podejmowanie tematyki podczas zajęć do 

dyspozycji wychowawcy. Organizowanie spotkań grupowych oraz indywidualnych kontaktów  

z pedagogiem szkolnym, ze specjalistami. Współpraca z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki 

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Kolnie oraz innymi 

instytucjami wspierającymi uczniów.” 

 

IV. W sferze „D. Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych”, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. Działanie wychowawcze zapisane w punkcie 2. otrzymuje brzmienie: 

„ Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej         

w sposób racjonalny, ze szczególnym uwzględnieniem okresu  nauki zdalnej”. 

2. W rubryce „Działanie wychowawcze” dodaje się punkt 3. o treści: 

 „Poznawanie zasad higieny życia oraz ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID – 

19)”. 

3. W rubryce „Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej”, do 

punktu 3. dodaje się następujące podpunkty: 

„- informowanie o wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki i GIS 

dotyczących zachowania środków ostrożności w okresie pandemii, 

- informowanie o czynnikach chroniących przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej 

izolacji społecznej i reżimu sanitarnego”. 

4. W rubryce „Formy realizacji”, do punktu 3. dodaje się następujące podpunkty: 



„Podejmowanie tematyki podczas zajęć. Akcje informacyjne. Egzekwowanie stosowania się 

do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz GIS dotyczących 

zachowania środków ostrożności w okresie pandemii”.  


