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Załącznik  nr 1 do Uchwały nr 1/2021/2022  

Rady Pedagogicznej im. C. K. Norwida w Zakręcie 
z dnia 1.09.2021 r.  

 

 

 Aneks nr 1  

do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 2017 - 2025  

Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie 

 
Podstawa prawna:  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 dodatkowym celem pracy stało się zadbanie 

o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz całej społeczności szkolnej. 

4. CEL: Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz całej społeczności szkolnej w 

trakcie trwania pandemii COVID-19.  

 

Umiejętności ucznia: znajomość procedur bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii, 

adekwatne radzenie sobie z sytuacją kryzysową, znajomość i przestrzeganie zasad 

obowiązujących w trakcie trwania pandemii. 

 

Lp.  Cele szczegółowe  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  

1.  Dbałość o bezpieczeństwo 

(fizyczne i psychiczne ) 

uczniów w okresie 

pandemii COVID-19.   

Wyposażanie uczniów w wiedzę i 

umiejętności niezbędne do 

bezpiecznego przebywania w 

szkole i poza nią.- informowanie, 

przypominanie o zachowaniu 

procedur obowiązujących w 

okresie pandemii. 

Pogadanki na lekcjach na temat 

wytycznych MZ, MEN i GIS 

Dyrektor 

Nauczyciele, 

Wychowawcy, 

Specjaliści, 

  

 

  

Profilaktyka radzenia sobie w 

sytuacji kryzysowej, 

przedłużającego się stresu.  

Wychowawcy, 

Specjaliści.  

Przypomnienie uczniom procedur 

bezpieczeństwa w szkole oraz 

zapoznanie z procedurami 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 
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związanymi z przeciwdziałaniem i 

rozprzestrzenianiem się COVID-

19. 

Pomoc w adaptacji do nowej 

sytuacji pandemicznej. 

Wychowawcy, 

Specjaliści.  

Wspieranie i informowanie 

uczniów oraz rodziców o 

możliwościach uzyskania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w 

okresie dłuższego przebywania w 

domu. 

Wychowawcy, 

Specjaliści 

2.  Wyposażenie uczniów w 

wiedzę i umiejętności 

niezbędne do nauki w 

systemie zdalnym, 

hybrydowym. 

Przekazywanie uczniom wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do 

podjęcia nauki zdalnej.  

Nauczyciele,  

Wychowawcy,  

Dostarczanie uczniom wiedzy na 

temat gospodarowania czasem 

wolnym (aktywność fizyczna i 

zdrowe odżywianie). 

Nauczyciele,  

Wychowawcy, 

 

 

Spodziewane efekty:  

• uczeń potrafi odnaleźć  źródła informacji o świadczeniach i usługach zdrowotnych,  

• przestrzega zasad obowiązujących w trakcie trwania pandemii,  

• zna procedury bezpieczeństwa,  

• potrafi radzić sobie w sytuacji kryzysowej, wie gdzie szukać wsparcia 

• potrafi pracować w systemie zdalnym, hybrydowym.  

 

Wnioski do pracy wynikają z ewaluacji i zostały opracowane na podstawie diagnozy, ankiet 

adresowanych do uczniów klas IV-VIII, rozmów z rodzicami, obserwacji uczniów oraz zgodnie 

z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022.  

 

1. Przypominanie o zasadach związanych z przestrzeganiem procedur związanych 

z COVID-19. Dbanie o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad, szczególnie w czasie 

obowiązujących obostrzeń.  

2. Kontynuacja i wzmocnienie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień          

i przemocy oraz kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z telewizji, 

Internetu, komputera, a także telefonu komórkowego poprzez organizowanie spotkań 

ze specjalistami, warsztatów oraz pogadanek z wychowawcą, pedagogiem, 

psychologiem.  

3. Podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i wspierających kondycję 

psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od 

bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkoły.  
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4. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne.  

 

Ewaluacja programu: 

Na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym 

potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

 

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego został zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie w dniu 

01  września 2021r. 

 

 

Aneks opracowały: 

Beata Karbownik – Tuz 

Agnieszka Więsik 

Karolina Borowik 

 

 

 

 

 

 


