
Aneks do Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 

2020/2021 

Obowiązuje z datą 20.05.2021r 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2021r. poz. 824, 

2. Rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19- Dz.U. z 2021r. poz…. 

 

W Programie Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej 

w Częstochowie wprowadza się następujące zamiany: 

 

Strona 11 :   W roku szkolnym 2020/2021  najważniejsze działania pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na:  

Dopisuje się kolejne podpunkty od liczby 10 :   

- Wspieranie uczniów w związku z problemami zgłaszanymi podczas nauki zdalnej; 

rozwiązywanie problemów oraz sytuacji trudnych, 

- Wzmacnianie uczniów w ich poczuciu osamotnienia, stresu, zagubienia wynikającego z  

COVID- 19 oraz brakiem kontaktu z rówieśnikami spowodowanego czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 

zwalczaniem COVID-19 

  

Strona 36 dopisuje się punkt:  Wytyczne dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkoły w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Rekomendacje dla nauczycieli: 

1. Nauczyciele wypracowują wspólne działania kierowane do uczniów i rodziców celem 

rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej, 

2.  Nauczyciele, wychowawcy wykonują pracę z uczniami w zakresie: 



- Sferze emocjonalnej : usprawnianie własnych kompetencji ( motywacja i odpornośd 

emocjonalna na porażki), niepowodzenia, umiejętnośd samooceny, wiary we własne 

możliwości i siły, wzmacnianie poczucia pewności siebie, postrzegania siebie jako 

osoby wartościowej i kompetentnej, umiejętnośd stawiania sobie celów adekwatnych 

do możliwości ( co umożliwia ograniczenie frustracji), zapobieganie chwiejności 

emocjonalnej, motywacja do działania, akceptacja siebie, 

- Sfery społecznej: przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania i decyzje, 

życzliwośd i zaufanie w stosunku do innych, poprawne stosunki z otoczeniem, 

kształtowanie pozytywnego wzorca co przekłada się na przyszły rozwój w życiu 

dorosłym 

- Sfery fizycznej: kształtowanie postaw prozdrowotnych, zdrowia psychicznego, 

działania profilaktyczne przeciwdziałające COVID-19, 

3. Działania  podejmowane przez nauczycieli i wychowawców oparte na obserwacji są 

nastawione na rozpoznanie potrzeb w zakresie budowania właściwych relacji 

interpersonalnych w grupie klasowej, integrację zespołu klasowego, 

4. Praca nauczycieli nastawiona jest na przeciwdziałanie niepokojom emocjonalnym 

powstającym w czasie powrotu uczniów do szkół, zwracają uwagę na eliminowanie 

lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążaniem związanym z 

obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej, 

5. Podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców działao profilaktycznych 

wynikających z Programu Profilaktyczno- Wychowawczego równocześnie z 

działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 oraz promującymi zdrowie, 

6. Nauczyciele podejmują działania profilaktyczne polegające na promowaniu zdrowia 

psychicznego w szkole, promocji działao zapobiega gających depresji, samobójstwom, 

a także wdrażają rozwiązania informatyczne ( e-zdrowie), 

7. Nauczyciele służą wsparciem i pomocą członkom środowiska szkolnego, 

8. Nauczyciele wraz ze wsparciem pedagoga szkolnego planują działania integrujące, 

rozwijające relacje interpersonalne w grupach klasowych,  uczniów z nauczycielami, 

pedagoga z uczniami ( podczas lekcji rekomendowane jest poświęcenie 15 minut na 

integrację oddziału klasowego) 

9. Nauczyciele w swojej pracy ustalają sposób diagnozowania osiągnięd uczniów, 

ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działao wspomagających, bez 

nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

10.  Nauczyciele stosują ograniczenia wprowadzania nowych treści z podstawy 

programowej w przypadku zajęd edukacyjnych, których kontynuacja odbywad się 

będzie w roku szkolnym 2021/2022, 

11.  Weryfikacja wiedzy uczniów odbywa się poprzez organizację: sprawdzianów wiedzy 

jedynie z przedmiotów, kooczących się w danej klasie, sprawdzianów 

diagnostycznych niepodlegających ocenie, sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów 

zgodnie z zapisami w statucie, ponadto nauczyciele rezygnują z niezapowiedzianych 

kartkówek ( zapisanych w terminarzu w e-dzienniku), dopilnowują liczby 



przeprowadzonych kratówek ( maksymalnie  ograniczają liczbę przeprowadzanych 

kartkówek- maksymalnie trzy kartkówki w tygodniu z trzech różnych przedmiotów, 

maksymalnie z trzech ostatnich tematów), a także rezygnują z zadawania prac 

domowych w klasach ósmych do czasu egzaminu, 

12. Nauczyciele w trakcie pracy z uczniami zwracają uwagę na poczucie zagrożenia 

spowodowane nadmiernym obciążeniem związanym z przygotowaniem się do lekcji, 

sprawdzianów, nie ocenia się uczniów na podstawie zeszytów, zeszytów dwiczeo w 

których wykonywali zadania podczas pracy zdalnej 

 

Rekomendacje skierowane dla uczniów: 

1. Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, pedagog, wychowawcy świetlicy, 

nauczyciel bibliotekarz, logopeda rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów  w 

zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz podejmują działania 

adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, 
2. Nauczyciele przedmiotów rozpoznają indywidualne potrzeby edukacyjne oraz 

trudności uczniów  w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego 

przedmiotu powstałe  w czasie nauki zdalnej, 

3. Wychowawcy klas dostosowują tematykę zajęd z wychowawcą do zdiagnozowanych 

potrzeb uczniów, 

4. Nauczyciele modyfikują realizowany program nauczania, metod i form pracy i 

dostosowują je do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów 

 

Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi:  

 

1. Wychowawcy klas są w stałym kontakcie z rodzicami pozyskując informacje dotyczące 

potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły, 

2. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

udzielanej uczniom w zawiązku z indywidualnymi potrzebami, 

3. Stały dyżur pedagoga szkolnego, 

4. Zorganizowanie warsztatów zwiększających świadomośd rodziców/ opiekunów 

prawnych w zakresie problemów zdrowia psychicznego dla dzieci/ uczniów w skutek 

izolacji społecznej, 

5. Wychowawcy klas zorganizują szkolenia dla rodziców dotyczące spraw 

wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem 

akceptacji w grupie rówieśniczej, stresu, budowania na nowo relacji 

interpersonalnych 

 

 



  

 

Strona 19: Szczegółowe zadania programu wychowawczo- profilaktycznego 

Obszar I Bezpieczeostwo, zdrowie i natura w życiu człowieka 

Zadania  Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Dopisuje się punkt 7 
 Rozwiązywanie problemów i 
sytuacji trudnych  

 
Rozmowy indywidualne, 
dyskusje w klasach, 
wspieranie uczniów w związku 
z problemami zgłaszanymi 
podczas nauki zdalnej (z 
utrzymaniem komunikacji 
online, obawy dotyczące 
sytuacji epidemii, zdrowia 
własnego i rodziny, trudności 
wynikających z izolacji 
społecznej) 
-rozmowy indywidualne z 
uczniami oraz rodzicami, 
opiekunami prawnymi, 
udzielanie wskazówek, 
wsparcia 

 
Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog szkolny 

 

 

 


