
Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu

I. Obowiązujące rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19

3. Podstawy prawne do opracowania programów profilaktycznych np. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 
rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w 
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomani (Dz.U. z 2018 r. poz. 214), rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów 
nauczania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1008);

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lublińcu

5. Zadania zawarte w podstawach programowych

6. Zapisy w statucie szkoły dotyczące wolontariatu

7. Priorytety MEN na rok szkolny 2021/2022

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

• Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia edukacji patriotycznej

• Nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

• Organizowanie wycieczek edukacyjnych w celu poszerzenia u uczniów wiedzy historycznej, poznania polskiej kultury.

II. Źródła informacji do opracowania aneksu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły podstawowej nr 1 w 
Lublińcu

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany został na podstawie wyników diagnozy z czerwca 2021 r. 
w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i 
czynników ryzyka.

1) wewnątrzszkolna analiza wyników nauczania, frekwencji uczniów, przyczyn problemów wychowawczych
2) skuteczność podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w poprzednich dwóch latach szkolnych
3) diagnoza relacji rówieśniczych w klasach I – VIII przeprowadzona w czerwcu 2021 r.
4) problemy zgłaszane przez kuratorów sądowych, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych
5) informacje zawarte w opiniach pp i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Analiza dokumentów:
1) raport z diagnozy sytuacji wychowawczo – opiekuńczej szkoły
2) sprawozdania wychowawców klas o sytuacji wychowawczej po zakończeniu roku szkolnego 2020/2021
3) analiza potrzeb w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4) analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Lublińcu.

III. Zadania szkoły
A. Zadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu zostały poszerzone
o profilaktykę zdrowotną związaną z pandemią COVID19 oraz profilaktykę uniwersalną związaną ze zdrowiem 
psychicznym uczniów w związku z ich odosobnieniem w poprzednim roku szkolnym.
Działania profilaktyczne skierowane na uczniów mają na celu uwrażliwienie przestrzegania zasad higieny, 
odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz przeciwdziałanie
fizycznym
i psychicznym następstwom zdalnego nauczania wśród uczniów po okresie edukacji zdalnej.
W związku z obserwowanymi wśród uczniów reakcjami stresowymi, bądź lękowymi, związanymi z pandemią ustala się: 
1) wykorzystanie godziny wychowawczej na interakcje wychowawcy z uczniami, korzystanie z materiałów 



profilaktycznych.
2) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadkach absencji 
uczniów na lekcjach z nieusprawiedliwionych powodów
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku nauki zdalnej w formach odpowiednich do 
nauczania zdalnego.
4) wspieranie rodzin w przypadku wdrożenia procedury Niebieskiej Karty oraz współpraca w Zespole 
Interdyscyplinarnym.

W przypadku nauczania zdalnego szczególne znaczenie ma obserwacja uczniów pod kątem ich funkcjonowania podczas 
zajęć lekcyjnych, wywiązywania się z obowiązków, logowania na lekcjach, frekwencji. Pogorszenie ocen, unikanie 
wypowiedzi, nieodrabianie zadań domowych przez uczniów dotychczas ocenianych jako uczniów ambitnych, czy 
„dających radę” może być bowiem wynikiem braku motywacji do nauki, obniżeniem nastroju lub mieć inne podłoże.

B. Zadania szkoły związane z profilaktyką agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:

1. podtrzymywanie pozytywnych tradycji szkoły i placówki, przekazywanie wartości społecznych i norm prospołecznych
2. realizowanie programu profilaktycznego ukierunkowanego na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody 
mediacji i negocjacji
3. prowadzenie apeli, zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych 
stosowania różnych form przemocy
4. doskonalenie nauczycieli w zakresie podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach 
kryzysowych – program rekomendowany przez PARPA – Szkolna Interwencja Profilaktyczna
5. stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i 
placówce
6. wypracowanie w klasach systemu norm współżycia społecznego i jasnego systemu konsekwencji w przypadku 
złamania zasad, zgodnego z zapisami w statucie szkolnym
7. uwrażliwianie uczniów na zjawisko agresji internetowej poprzez rozwijanie empatii
8. upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z mediów przez 
uczniów

C. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

1. upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
2. podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego
3. upowszechnianie wśród rodziców materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
4. upowszechnianie wiedzy nt. higieny osobistej, zachodzących zmian w organizmie w czasie dojrzewania (np. w 
gabinecie pielęgniarki szkolnej)
5. przypominanie o kulturze w zachowaniu, zasady savoir-vivre
6. podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, wsparcie uczniów nieśmiałych i wycofanych, docenianie 
aktywności uczniów, angażowanie uczniów do dodatkowych zadań
7. organizowanie wyjść klasowych, wycieczek, wycieczek pieszych, rowerowych

IV. Osoby realizujące zadania
Wymienione zadania realizowane są przez: wychowawców klas, świetlicy, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, 
pielęgniarki przy wsparciu pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu, Komendy 
Powiatowej Policji w Lublińcu i psychoterapeutów.
V. Formy realizacji zadań
Realizacja zadań odbywać się będzie zgodnie z formami pracy stacjonarnej,
a przypadku pracy zdalnej komunikacja z uczniami oraz ich rodzicami - poprzez platformę MS Teams, e-dziennik oraz 
telefonicznie. W szczególnych przypadkach rozmowa może się odbyć na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego.
VI. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w Lublińcu
Ewaluacja poprzez ustalenie skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych – analiza 
sprawozdań wychowawców, dokumentacji pedagoga i psychologa.


