
Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Szkoły Podstawowej Nr 6 im.St.Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach

na rok 2021/2022

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, art. 26).
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Program uwzględnia  kierunki polityki oświatowej państwa, wytyczne MEiN oraz wnioski z diagnozy: między innymi czynników ryzyka
i chroniących oraz  rozpoznania problemów po powrocie uczniów do szkoły związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Diagnoza , czynniki ryzyka i czynniki chroniące zostały umieszczone w załączniku nr 1 do poniższego dokumentu.

Cele:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
2. Wzmacnianie edukacji patriotycznej, historycznej, ekologicznej.Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie przemocy, w tym cyberprzemocy.
4. Zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.gov.pl/attachment/1523bc03-c654-4ab2-a768-9624b59d38e3


1. Cel: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

1. Udzielanie konsultacji i
pomocy w trudnych
sytuacjach
wychowawczych.

Rozmowy

Współpraca z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną,
przekazywanie informacji
kierowanej do rodziców przez
dziennik elektroniczny

Wychowawcy, specjaliści

Pedagog

Cały rok według potrzeb

Według potrzeb

2. Organizacja zespołów
wychowawczych z
udziałem rodziców w
przypadku
powtarzających się
zachowań niepożądanych
ucznia.

Rozmowy Wychowawcy, nauczyciele Według potrzeb

3. Przekazywanie rodzicom
materiałów edukacyjnych
dot. problematyki
wychowawczej dzieci i
młodzieży.

Ulotki, broszury, gazetka ścienna Wychowawcy, pedagog Według potrzeb

4. Wywiadówka, spotkanie
ze specjalistą -
wzmacnianie
umiejętności
wychowawczych .

Pedagogizacja Dyrektor, pedagog II półrocze



2. Cel: Wzmacnianie edukacji patriotycznej, historycznej, ekologicznej. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

1. Aktywne uczestnictwo w
uroczystościach
szkolnych,państwowych,
imprezach kulturalnych.

Organizowanie uroczystości i
imprez historycznych,
patriotycznych.
Organizowanie wycieczek do
muzeów, teatrów, miejsc
kulturalnych.

Wychowawcy, wyznaczeni
nauczyciele

Cały rok szkolny

2. Zaangażowanie w
działania
wolontarystyczne.

Prowadzenie działalności
Samorządu Uczniowskiego.
Działalność wolontariatu.
Organizowanie akcji
charytatywnych. Pomoc
koleżeńska.

Opiekun SU
Wyznaczeni nauczyciele

Cały rok szkolny

3. Uwrażliwianie na
potrzeby środowiska
naturalnego, przyrody.

Lekcje przyrody, biologii,
geografii. Organizacja akcji np.:
pogadanki wychowawcze,
Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,
lekcje j.polskiego uwzględniające
tematykę proekologiczną

Wychowawcy, wyznaczeni
nauczyciele

Cały rok szkolny

3. Cel: Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły i poczucia bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie przemocy, w tym cyberprzemocy.

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

1. Integrowanie dzieci i
młodzieży w klasach

Lekcje wychowawcze - gry i
zabawy .
Realizacja programu
profilaktycznego “Spójrz Inaczej”,

Wychowawcy

Pedagog

Cały rok



“Unplugged”(kl. VII)

Imprezy klasowe (Dzień
Chłopca, Wigilijki, Andrzejki
wieczór filmowy)
Wyjazdy do kina, na kręgielnię.
Wycieczki.

Wychowawca

2. Nauka bezpiecznego
i odpowiedzialnego
poruszania się w
cyberprzestrzeni

Lekcje informatyki.
Organizacja Dnia Bezpiecznego
Internetu.

Lekcje j.polskiego na temat
bezpieczeństwa w sieci.

Przekazanie informacji rodzicom
na temat zagrożeń
występujących
w cyberprzestrzeni.

Nauczyciel informatyki

Nauczyciele j.polskiego

Wychowawca, pedagog

Cały rok

4.Cel: Zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
Promowanie zdrowego stylu życia.

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji

1. Poszerzenie wiedzy na
temat objawów,
rozprzestrzeniania się,
zapobiegania chorobom
zakaźnym w tym
COVID-19.

Lekcja wychowawcza:
“Bezpiecznie w szkole- zasady
funkcjonowania w szkole zw.
z pandemią COVID-19”

Wychowawcy, nauczyciele
przyrody, biologii

wrzesień



2. Udzielanie opieki i
wsparcia
psychologiczno-pedago
gicznej uczniom w
sytuacjach kryzysowych

Rozmowy, mediacje.
Współpraca z instytucjami.
Lekcja wychowawcza dot.
depresji.
Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
(dyżur psychologa)

Wychowawca, pedagog Według potrzeb

3. Promowanie zdrowego
stylu życia, zdrowego
odżywiania się ; dbanie
o zdrowie psychiczne

Realizacja treści
wychowawczo-profilaktycznych
dotyczących zdrowia w
edukacji wczesnoszkolnej,n
lekcjiach: przyrody, biologii,
wychowaniu fizycznym,
godzinach do dyspozycji
wychowawcy.

Udział w programie profilaktyki
czerniaka.

Realizacja programu dla szkół:
mleko , owoce i warzywa.

Przygotowanie “kącika ciszy”

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele, wychowawcy

Wyznaczeni nauczyciele
(nauczyciel biologii, nauczyciel
przyrody).
Dyrektor

Dyrektor

Cały rok szkolny

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 6 im.St.Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach został uchwalony

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną w dniu …………………………..…………………………………….…..




