W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej po pracy zdalnej Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021
został uzupełniony i zmodyfikowany o kolejny piąty obszar tematyczny „Bezpieczny powrót do szkoły - działania w zakresie wsparcia
wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego”. Realizację zadań zawartych w powyższym obszarze rozpoczęto od powrotu
uczniów do nauki w szkole w systemie hybrydowym, tj. od 17.05.2021.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA WYCHOWAWCZEGO
I PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
L.P.
1.

ZADANIA
•
•

Reintegracja uczniów.
Zapewnienia uczniom i
rodzicom
bezpieczeństwa,
wsparcia i pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej po
powrocie do szkoły.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA








przypomnienie uczniom
procedur bezpieczeństwa i
zasad higieny po powrocie
do szkoły
zapoznanie z
wymaganiami nauczycieli
wobec uczniów po
powrocie do szkoły, celem
rozładowania
pojawiających się obaw i
lęków
wspieranie uczniów i
rodziców w celu integracji
uczniów
rozpoznanie potrzeb
uczniów w zakresie
budowania właściwych
relacji rówieśniczych

FORMA REALIZACJI



tematyka lekcji wychowawczych
związana z przestrzeganiem zasad
higieny i bezpieczeństwa po powrocie
do szkoły
zajęcia integracyjno – adaptacyjne
rajdy piesze
spacery integracyjno - relaksacyjne
organizacja rozgrywek sportowych
diagnozowanie samopoczucia i
miejsca uczniów w grupie, klasie
i szkole
przeprowadzenie ankiety do uczniów
– „Bezpieczny powrót uczniów do
szkoły”
przygotowanie listu otwartego do
rodziców i uczniów
rozmowy profilaktyczne i wspierające
z uczniami
obserwacja uczniów w szkole



współpraca z rodzicami – kontakt














ODPOWIEDZIALNI
wychowawcy

wychowawcy, pedagog
wychowawcy
wszyscy nauczyciele
nauczyciele w-fu
wychowawcy, wszyscy
nauczyciele, pedagog
dyrektor szkoły
dyrektor szkoły
pedagog, wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
pedagog, wychowawcy,
wszyscy nauczyciele
wychowawcy





zapewnienie uczniom
poczucia bezpieczeństwa
wsparcia i pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej po
powrocie do szkoły
integracja uczniów i
odnawianie wzajemnych
relacji interpersonalnych













osobisty, telefoniczny, przez dziennik
elektroniczny
przygotowanie informacji do
rodziców dotyczących wsparcia i
pomocy po powrocie uczniów do
szkoły
uruchomienie stałych dyżurów i
konsultacji dla uczniów i rodziców –
problemy i potrzeby uczniów
związane z powrotem do szkoły
zajęcia z pedagogiem szkolnym
związane z bezpiecznym powrotem
do szkoły
tematyka lekcji wychowawczych
związana z integracją uczniów,
motywacją do nauki, rozpoznaniem
potrzeb uczniów w zakresie wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego
zaproponowanie i zorganizowanie
uczniom z problemami i trudnościami
w nauce pomocy koleżeńskiej po
powrocie do nauki stacjonarnej
stworzenie skrzynki „Bezpieczny
powrót do szkoły” - zgłaszanie
anonimowo swoich problemów
związanych z powrotem do szkoły,
propozycje działań wspierających

pedagog, wychowawcy

wychowawcy, pedagog

pedagog,
wychowawcy
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