
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY | 2021/2022 
 

1 
 

MODYFIKACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Modyfikując program wychowawczo-profilaktycznym uwzględniono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów kl. IV-VIII, 

obserwacje zachowań uczniów w szkole oraz podczas nauki zdalnej, rozmowy  indywidualne prowadzone z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami, diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

ZAKRES MODYFIKACJI PROGRAMU 

Wszelkie działania ujęte w programie uzależnione będą od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i realizowane zgodnie z procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Goniądzu 

OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODBIORCY 

 

 

ZDROWIE 

 

Edukacja 

zdrowotna 

Dbanie o bezpieczeństwo (fizyczne i psychiczne) 

uczniów w okresie pandemii COVID-19 

(informowanie oraz przypominanie o zachowaniu 

procedur obowiązujących w okresie pandemii). 

− informacje na stronie www szkoły, gazetki 

ścienne,  

− zajęcia na godzinach wychowawczych, 

 

Uczniowie  

Dostarczanie wiedzy na temat chorób zakaźnych  

i ich profilaktyki. 

− motywowanie uczniów do udziału w 

warsztatach i konkursach o tematyce 

prozdrowotnej 

Uczniowie 

Zachęcanie do większej aktywności fizycznej po 

okresie długotrwałej edukacji zdalnej. 

− organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych 

− zachęcanie do udziału w zawodach 

sportowych 

Uczniowie 

Wspieranie i informowanie uczniów  

o możliwościach uzyskania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w okresie 

− dostępność nauczycieli, pedagoga 

− informacje na stronie www szkoły 

 

Uczniowie  
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dłuższego przebywania w domu. 

Wskazywanie sposobów radzenia sobie  z 

własnymi problemami - także poprzez szukanie 

pomocy u osób zaufanych i specjalistów. 

 

Pomoc uczniom przejawiającym zachowania 

depresyjne, lękowe w szczególności w/po 

nauczaniu zdalnym. 

− zajęcia na godzinach wychowawczych- 

pogadanki, rozmowy indywidualne, 

spotkania ze specjalistami, umieszczanie 

na stronie internetowej szkoły informacji 

o placówkach świadczących pomoc 

− dostępność nauczycieli, pedagoga 

− dostępność i popularyzacja materiałów 

edukacyjnych 

Uczniowie 

Uświadomienie zjawiska depresji (w miarę 

potrzeb). 

− Prelekcje, szkolenia, 

− materiały informacyjne (np. strona 

internetowa szkoły) 

Nauczyciele 

Rodzice  

 

OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODBIORCY 

 

RELACJE 

 

 

Prawidłowe 

relacje 

rówieśnicze – 

trudności w 

nawiązywaniu 

kontaktów 

rówieśniczych 

Kształtowanie właściwych relacji między 

uczniami.  

 

Kontynuowanie działań integrujących zespół 

klasowy po długotrwałej izolacji związanej z 

edukacją zdalną. 

 

Współtworzenie sprzyjającej atmosfery w szkole.  

− godziny wychowawcze 

− zajęcia aktywizujące 

− elementy dramy 

 

Uczniowie 

Rozwijanie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli i rodziców/opiekunów uczniów. 

− prelekcje, 

− szkolenia, 

− materiały informacyjne (np. strona 

internetowa szkoły) 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice/opiekunowie 

uczniów 

 

OBSZAR ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODBIORCY 
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ROZWÓJ 

POZNAWCZY 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym. 

1. Diagnoza zjawiska  niepowodzeń szkolnych – 

liczba osób przejawiających trudności w 

nauce oraz ich specyfika.  

 

2. Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów. 

 

− diagnoza zjawiska, 

− analiza uzyskanych wyników 

− dostosowanie działań profilaktycznych do 

indywidualnych potrzeb uczniów, 

− współpraca z rodzicami/opiekunami  

− spotkania ze specjalistami (w miarę 

potrzeb) 

Cała społeczność 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

1. Edukacja na temat specyficznych trudności w 

uczeniu się.   

 

2. Utrzymywanie stałej współpracy  z rodzicami/ 

opiekunami uczniów 

− spotkania ze specjalistami z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

− spotkania z pedagogiem szkolnym, 

psychologiem  poradni,  

− spotkania z wychowawcą i nauczycielami, 

− materiały szkoleniowe, informacyjne, 

Rodzice/opiekunowie 

uczniów 

 

 

Opracował zespół nauczycieli w składzie: 

 

Barbara Hryniewicka  

Anna Świderek  

Wiesława Bielawska  

Małgorzata Kolenda 

Lucyna Dzienis  

 


