
Plan Pracy Wychowawczo-Profilaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 

,,Bezpieczeństwo emocjonalne uczniów” 

 

 Uwzględnienie priorytetów MEN 2020/2021: 

1. Zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  wszystkim uczniom z uwzględnieniem 

zróżnicowanych 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. Działanie wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 Wnioski z ankiet dla rodziców i uczniów klas IV-VIII o emocjach i wartościach. 

 Wnioski z ankiet ,,Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących” kl. IV-VI, kl.VII-VIII 

 Rada dla nauczycieli o roli pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pedagog) 

 Zwiększenie liczby zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (4 godziny) 

 Realizacja  co najmniej dwóch wybranych zajęć z wychowawcą w klasach 0-VIII (radzenie sobie z emocjami w izolacji społecznej – 

„Strażnicy uśmiechu”) 

 Realizacja programów profilaktycznych ,,Spójrz inaczej”, ,,Strażnicy Uśmiechu” na zajęciach w ramach ppp 

 Praca nauczycieli na wnioskach z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego roku szkolnego 2019/2020 

 Treści dotyczące doradztwa zawodowego 

 Systematyczna aktywizacja i współpraca z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych szkoły w celu poprawy zachowań: 

a) Zapoznanie rodziców z Klasowymi Kodeksami Zachowań poprzez informacje w formie elektronicznej – ujednolicenie wymagań w 

szkole i w domu 

b) Współpraca rodziców przy organizacji uroczystości klasowych i szkolnych zgodnie z Planem Pracy Szkoły –np.  akcje charytatywne 

(zbiórka żywności), nagrody dla uczniów za konkursy, festiwale np. Dzień Dziecka,  Festiwal Piosenki Dziecięcej 

c) Systematyczne informowanie rodziców o działaniach mających na celu wdrażanie najwyższych wartości w procesie wychowania i 

profilaktyki np. tematyczne miesiące, konkursy dla uczniów o postawach i wartościach 

 Działalność świetlicy środowiskowej 



 Uwzględnienie w programach treści z zaistniałą pandemią (przestrzeganie reżimu sanitarnego, umiejętność radzenia sobie w izolacji 

społecznej, rozwijanie umiejętności uczenia się za pomocą komunikatorów internetowych) 

 Kontynuacja rozpoczętych programów i projektów np.: ,,Młodszy kolega, młodsza koleżanka” 

 Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 Realizacja planów  wychowawczo-profilaktycznych poszczególnych klas (tabele w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym) 

 Realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 Promowanie i integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym np. realizacja projektu Wronki moja mała Ojczyzna, Gminny festiwal 

piosenki dziecięcej,  

 W tabeli planów działań wychowawczo-profilaktycznych dołączenie obszaru – nauczanie zdalne 

 Realizacja ustalonych procedur w czasie nauczania zdalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załączniki: 

1. Analiza i wnioski dotyczące ankiety dla uczniów i rodziców ,,Bezpieczeństwo emocjonalne uczniów”. 

2. Podsumowanie ankiety ,,Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących” uczniowie klas IV-VI i VII-VIII 

 

 

 


