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Patrycja Kraczek – Zimnicka – pedagog szkolny 
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Edyta Szambelan- nauczycielka muzyki 
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SPIS TREŚCI: 

 

I. Obszary polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 

II. Wnioski z nadzoru pedagogicznego  

III. Wnioski po ewaluacji realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 

IV. Plan działań wychowawczo – profilaktycznych uwzględniających obszary polityki oświatowej państwa, wnioski oraz ewaluację 

programu wychowawczo profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 

V. Hasło roku. 
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I. Wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: 

 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
 

II. Wnioski z nadzoru pedagogicznego 

 

1. Podjęcie działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczniów w szkole ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.  

 

III. Wnioski z realizacji planu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Przeprowadzenie diagnozy umiejętności edukacyjnych po okresie nauki zdalnej. 

3. Wdrożenie działań poprawiających efektywność pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. 

4. Wdrożenie działań zmierzających do poprawy relacji rówieśniczych, integracji klasy, umiejętności prawidłowego komunikowania się 

i właściwego rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem relacji rówieśniczych w Internecie oraz zasad bezpiecznego 

komunikowania się w cyberprzestrzeni. 

5. Wykorzystanie narzędzi i metod wypracowanych podczas pracy zdalnej podczas nauczania tradycyjnego. 
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IV. Plan działań wychowawczo – profilaktycznych uwzględniających obszary polityki oświatowej państwa, wnioski oraz 

ewaluację programu wychowawczo profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021 

  

CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KTO REALIZUJE ADRESAT DZIAŁAŃ 

1.Podjęcie działań 

zmierzających do zwiększenia 

bezpieczeństwa uczniów w 

szkole. 

1. Przeszkolenie Rady Pedagogicznej i 

pracowników administracji i obsługi w 

zakresie zaleceń i procedur. 

2. Opracowanie procedur związanych z 

profilaktyką zakażenia SARS-COV-19. 

 

 

3. Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpiecznego zachowania się w szkole 

oraz bieżące nadzorowanie ich 

przestrzegania. 

 

 

4. Przekazanie rodzicom informacji na 

temat procedur oraz zasad 

bezpiecznego zachowania się w szkole 

1. Dyrektor zorganizuje szkolenie 

dotyczące procedur i zaleceń 

GISu. 

2. Dyrektor powoła koordynatora 

oraz zespół do spraw opracowania 

i audytowania przestrzegania 

procedur dotyczących zasad 

higieny w związku z profilaktyką 

zakażenia SARS-COV-19 

3. Nauczyciele zapoznają 

uczniów z zasadami bezpiecznego 

zachowania się podczas pobytu 

w szkole w szczególności w 

związku z zagrożeniem 

epidemicznym oraz będą 

sprawować nadzór nad ich 

przestrzeganiem (monitorowanie 

zgodne z wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia). 

4. Podczas zebrań wychowawcy 

przeprowadzą pogadanki na temat 

zasad bezpiecznego zachowania 

Dyrektor 

 

Dyrektor 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 

Wychowawcy 

Pracownicy szkoły 

 

Nauczyciele, 

Uczniowie, Rodzice 

 

 

Uczniowie 

 

 

Rodzice 
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 w szkole oraz zagrożeń 

wynikających z ich 

nieprzestrzegania. 

2. Zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkich 

uczniów z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

1. Diagnoza pedagogiczna uczniów. 

2. Udzielanie wsparcia psychologiczno 

– pedagogicznego.  

3. Objęcie wsparciem dydaktycznym 

uczniów wymagających wyrównania 

braków edukacyjnych. 

1.Arkusz Diagnozujący Problemy 

Edukacyjno – Emocjonalne ( F – 

47). 

2. Tworzenie i przestrzeganie 

dostosowań na podstawie Opinii/ 

Orzeczenia z PP- P oraz zaleceń 

na podstawie obserwacji ucznia 

od specjalistów szkolnych i RP. 

3. Tworzenie wsparcia 

i konsultacji w ramach 

prowadzonego przedmiotu. 

Dodatkowe zajęcia uzupełniające 

wiadomości i umiejętności oraz 

konsultacje. 

Wychowawcy klas 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Specjaliści szkolni 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

 

Uczeń 

 

Uczeń 

 

 

 

 

Uczeń 
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1.Wykorzystywanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia 

na odległość .  

2.Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zagrożenia wynikające z braku 

kontroli ilości czasu spędzanego 

w Internecie, na grach 

komputerowych, mediach. 

1. Zaprezentowanie zagadnień 

dotyczących praw autorskich. 

2. Przedstawienie zasad nauczania 

zdalnego /hybrydowego. 

3. Zapewnienie wsparcia w zakresie 

merytorycznego korzystania z narzędzi 

Google Classroom. 

4. Prowadzenie części zajęć lekcyjnych 

metodą odwróconej klasy z 

wykorzystaniem platformy Classroom. 

1.Przeprowadzenie zajęć nt. 

korzystania z zasobów 

cyfrowych. 

2.Przedstawienie praw autorskich, 

prawa cytatu oraz pojęcia 

plagiatu. 

3.Przeprowadzenie zajęć nt. 

bezpiecznego korzystania z 

witryn internetowych. 

4.Przeprowadzenie zajęć nt. 

procedur nauczania zdalnego. 

Użytkowania Google Classroom, 

Meet, tworzenia dokumentów  

w utworzonym profilu. 

 

5. Utworzenie samouczka obsługi 

narzędzi podczas nauczania 

zdalnego/ hybrydowego. 

6. Przeprowadzenie zajęć w 

ramach profilaktyki. 

Nauczyciel 

informatyki. 

 

Wychowawcy klas 

 

Specjaliści szkolni 

 

 

Nauczyciele we 

zakresie 

przedmiotu. 

 

 

Nauczyciel 

informatyki. 

Psycholog, 

Pedagog z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 

23. 

Uczeń 

 

Uczeń 

 

Uczeń 

 

Uczeń 

 

 

 

Uczeń, rodzic 

 

 

Uczeń 
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1. Działania wychowawcze 

szkoły: wychowanie do 

wartości*, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kształtowanie postawy ucznia 

kierującego się wartościami moralnymi.  

2.Zajęcia dla uczniów i materiały dla 

rodziców do pobrania w „Zakładce 

specjaliści” na stronie szkoły.  

 

3. Uświadomienie uczniom 

znaczenia konstytucji jako 

najwyższego aktu prawnego 

w państwie, określającego zasady 

ustrojowe państwa oraz prawa i 

obowiązki obywateli. 

4.Upowszechnianie wiedzy na   temat 

Konstytucji RP (1997) i podstawowych 

zasad ustrojowych państwa polskiego, 

dotyczących suwerenności narodu, 

państwa, prawa, trójpodziału władzy 

i pluralizmu politycznego. 

5. Kształtowanie postaw 

proekologicznych; poznanie zasad 

ochrony środowiska i jego sposobów, 

przeciwdziałania degradacji 

środowiska; uwrażliwianie na piękno 

przyrody . 

 

 

1. Przeprowadzenie zajęć nt. 

wartości moralnych. 

2. Zamieszczanie materiałów dla 

rodziców nt. wspierania 

świadomej postawy dziecka 

w świecie wartości. 

3.Uroczystości szkolne związane 

z 230. rocznicą uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 

- zajęcia w poszczególnych 

klasach w ramach godzin 

wychowawczych;. 

- materiały multimedialne 

prezentowane na stronie 

internetowej szkoły; 

- konkurs historyczny. 

 

 

 

4.Sprzątanie świata, segregowanie 

odpadów; konkursy ekologiczne 

(plastyczne, literackie); - obchody 

„Dnia Ziemi” - klasowy kącik 

przyrody - ukwiecanie klasy, 

dokarmianie ptaków. 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Specjaliści 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele historii 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przyrody 

Uczeń 

Rodzic 

 

 

Uczeń 

 

 

 

 

 

 

Uczeń 
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2. Przedstawienie zasad 

porozumienia bez przemocy, 

sztuka słuchania i dialogu. 

Praca i współpraca w zespole . 

Przeprowadzenie zajęć w ramach 

profilaktyki. 

Psycholog, Pedagog z Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 23. 

 

Uczeń 

 

 

 

V.W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowane będą działania związane z hasłem roku 2019/2020: „Szkolne mury dla kultury”. 

 

 

 

 

 


