
Swarzędz, dnia 1.04.2022r. 

      Aneks do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

przygotowanego na rok szkolny 2021/22 dla Szkoły Podstawowej Nr 5                        

w Swarzędzu 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2022r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i 

opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Poz. 645 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2021/22   rozszerza się  o 

działania związane z obecnością w społeczności szkolnej uchodźców pochodzenia 

ukraińskiego. Zostały one  wyszczególnione czerwonym drukiem: 

 

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMEGO DĄŻENIA DO OCHRONY ZDROWIA JAKO 

NADRZĘDNEJ WARTOŚCI DLA CZŁOWIEKA 

 

Cele szkoły Zadania szkoły Formy i sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

1. Profilaktyka zdrowia 

psychicznego związana 

z covidem  i  

wzmacniania poczucia 

własnej wartości 

uczniów. 
 

1. Bieżące dostarczanie  
wiedzy na temat 
wpływu sytuacji 
kryzysowej na 
funkcjonowanie w 
szkole oraz 
możliwości uzyskania 
pomocy w szkole i 
poza szkołą 
(dostosowane do 
aktualnej sytuacji). 

 
 

1.Prowadzenie 
pogadanek, rozmów 

z uczniami. 
 

2.Monitorowanie 

nastroju uczniów 
 

3. Zamieszczenie na 
stronie szkoły 

informacji dla 
rodziców. 

 

Wychowawcy 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

Pedagodzy 
 

Pielęgniarka 
 

2. Wspieranie 

uczniów u 

których 

rozpoznano 

nastrój 

depresyjny  lub 

obniżenie 

kondycji 

psychicznej. 

1.Dostarczanie 
bieżącego wsparcia 

poprzez rozmowę. 

 

2.Podjęcie współpracy 
z rodzicami uczniów . 

 

3. Ustalanie przez 
zespół uczący strategii 

Wychowawcy, 
pedagodzy, 

psycholog, 

zespół 
nauczycieli 

uczących 

 

 

 



 pomocy i dostosowań 
edukacyjnych, także ze 
względu na bieżącą 
sytuację emocjonalną 
ucznia. 

 

4.Kierowanie po 
wsparcie 
specjalistyczne w 
instytucjach 
zewnętrznych. 

 

5.Monitorowanie 
problemu. 

 

6.Rozmawianie o tym 
co w akceptowalny 
sposób może poprawić 
nastrój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw 

sprzyjających zdrowiu 

psychicznemu 

 

 

1.Monitorowanie tego w jaki 

sposób uczniowie spędzają 

czas wolny. 

 

2.Zachęcanie do 

kontynuowania 

zainteresowań i 

podejmowania nowych 

 

3.Dbałość o umiejętne 

rozpoznanie własnych 

mocnych i słabych stron 

 

4. Wzmacnianie poczucia 

wartości uczniów.  

 

 

 

 

 

1.Przypomnienie uczniom w 

ramach godzin 

wychowawczych możliwości i 

korzyści  wynikających ze 

znajomości telefonu zaufania 

dla dzieci i młodzieży. 

Powtarzanie tej informacji co 

jakiś czas. 

 

2.Diagnozowanie 

zainteresowań  rozmowy w 

klasach, rozmowy 

indywidualne, 

 

3.Popularyzacja oferty zajęć w 

szkole i poza nią 

 

4.Przekazywanie rodzicom 
wiedzy o rozwoju – 
uzdolnieniach dzieci (w trakcie 
zebrań z rodzicami i poprzez 
stronę internetową szkoły oraz 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.Monitorowanie 

funkcjonowania 

psychicznego uczniów 

emigrantów wojennych z 

Ukrainy 

 

 

 

e-dziennik) pozyskanych w 
toku codziennej pracy 
 

5. Bieżące informacje zwrotne 

na temat wyników ich 

codziennej pracy. 

 

6.Diagnoaowanie 

samopoczucia dzieci 

przyjmowanych do szkoły. 

7.Wyposażenie dzieci w 

znajomość technik 

wspierających  radzenie sobie 

z trudnymi emocjonalnie 

sytuacjami. 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, zespół 

uczący 

 

 

Wychowawcy, 

Pedagodzy, 

Psycholog, 

Rodzice 

1. Odbudowanie i 

umacnianie u uczniów 

prawidłowych relacji w 

grupie klasowej, 

poczucia wspólnoty. 

 

 

 

1.Praca nad spójnością 

klasową, wyjścia grupowe, 

stwarzanie okazji do 

współpracy, bieżące 

rozwiązywanie problemów, 

rozmowy. 

 

2.Przeszkolenie 

wychowawców z zakresu 

realizacji programu 

profilaktyki uniwersalnej. 

 

3.Realizacja program 

profilaktyki uniwersalnej w 

klasach. 

 

4. Reagowanie na próby 

izolowania się i wykluczania. 

5. Monitorowanie postępów 

procesu włączania do 

Wychowawcy   



społeczności klasy uczniów – 

uchodźców wojennych.. Praca 

nad intergacją nowych 

uczniów z grupą. 

 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH W 

OPARCIU O UNIWERSALNE WARTOŚCI , PRZYGOTOWANIE DO 

WŁAŚCIWEGO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH 

 

Cele szkoły Zadania szkoły Formy i sposób 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

rodziny 

1.Podkreślanie wartości 
rodziny, 

przygotowywanie do 
pełnego pełnienia 

przez uczniów ról 
członków rodziny, 

poznanie historii i 

tradycji własnej 
rodziny i jej związek 

z historią regionu. 
kultywowanie 

rodzinnych tradycji. 

 

WDŻwR 

 

Lekcje wychowawcze, 

zajęcia zintegrowane w 

młodszych klasach. 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

 

Wychowawcy 

 

 

Integracja rodziców 

i społeczności 

szkolnej 

1.Organizowanie 

imprez dla rodziców i 

dziadków uczniów 

(w formie zgodnej z 

aktualnymi 

wytycznymi 

sanitarnymi). 

 

Uroczystości 

z udziałem rodziców i 

dziadków uczniów 

szkoły: Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Matki. 

Wychowawcy 

 
 

 
Tworzenie wspólnoty 

lokalnej 

 

1. Poznanie 

historii i 

tradycji 

Swarzędza. 

 

2. Wdrażanie do 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach 

regionalnych. 

 

 

Wycieczki, lekcje 

historii, zajęcia 

zintegrowane w 

młodszych klasach. 
 
 
 
Imprezy  szkolne 

otwarte dla 

społeczności  lokalnej, 

rodziców uczniów. 

 

 
 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

 

Wychowawcy 



3. Organizowanie 

imprez na rzecz 

szkoły i 

środowiska, 

uczestnictwo w 

uroczystościach 

organizowanych 

przez instytucje i 

organizacje 

lokalne (w formie 

dopuszczanej 

przez aktualne 

przepisy 

sanitarne). 

 

4. Poznanie historii 

najważniejszych 

obiektów w 

gminie. 

 
 
 

 

Wycieczki 

lokalne, wystawki, 

gazetki, zdjęcia.  

 

 

 
 

Rozbudzanie 

patriotyzmu 

1. Poznawanie 
historii narodu 
polskiego, 
geografii i 
atrakcji 
turystycznych 
Polski. 

 

2. Przypominanie o 

postaciach 

ważnych dla 

historii narodu 

polskiego. 

 

 

3. Poznawanie i nauka 

szacunku dla 

symboli 

narodowych, nauka 

hymnu 

państwowego. 

 

4. Kultywowanie 

świąt 

narodowych. 

 

 

5. Włączanie się w 

uroczystości 

państwowe ( w 

formie 

Lekcje WOS 

i historii, lekcje 

wychowawcze 
 
 
 
 
 
Zajęcia artystyczne, 

apele, akademie 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 



dopuszczanej przez 

aktualne zasady 

sanitarne). 

 

 

Rozwijanie postaw 

obywatelskich, także 

otwartości na obce 

kultury 

1.Zapoznanie uczniów 

z prawami i 

obowiązkami 

obywatela Polski. 

 

2. Zapoznawanie z 

kulturą i historią 

narodów  sąsiednich. 

 

3. Rozwijanie potrzeby 

świadomego 

uczestniczenia w 

zmieniającym się 

świecie, reagowania 

na potrzeby innych 

narodów (kryzys 

uchodźczy , wojna 

na Ukrainie). 

Lekcje WOS 

i historii, godziny 

wychowawcze, 

wystawki, gazetki.  

Rozmowy , akcje 

charytatywne, 

wolontriat 

 

Nauczyciele, 

Rodzice 

 

 

3.                                                        

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE 

 

Cele szkoły Zadania szkoły Formy i sposób 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 
 
 
Przygotowanie uczniów 

do świadomego 

i aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

1.Poznanie i 

respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 
 
 
2. Rozwijanie 

samorządności 

uczniów. Uczenie 

zasad demokracji. 

 

 

 

 

 
 
3.Rozwijanie 

tolerancji wobec 

innych. 

 

Udział uczniów w 

procesie 

planowania pracy 

klasy, szkoły. 

 

Kodeks Ucznia, Statut 

Szkoły, regulaminy, 

SSO, kontrakty 

klasowe. 
 
 
Udział w pracach 

Samorządu Szkolnego i 

klasowego. 

 

Reprezentowanie 

szkoły w czasie 

uroczystości 

lokalnych. Udział 

 

Wychowawcy,  

 

Wszyscy nauczyciele 



 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie 

właściwych postaw 

w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, 

starszych i 

odmiennych 

kulturowo. 
 
 
 
 

 

5.Udział uczniów w 

konkursach, 

zawodach 

sportowych i innych 

formach prezentacji 

własnych 

umiejętności, 

wiedzy. 
 
 
 
 
6.Kształtowanie 

umiejętności bycia 

członkiem zespołu 

klasowego, 

szkolnego. 
 
 
 
 
 

7.Praca na rzecz innej 

osoby, klasy, szkoły. 

 

 

 

 

8.Wpajanie uczniom 

norm dotyczących 

konieczności 

poszanowania 

cudzych dóbr 

materialnych i 

uczniów w akcjach 

organizowanych przez 

szkołę. Udział 

uczniów w organizacji 

uroczystości szkolnych 

i imprez. 

 

Spotkanie z seniorami z 

okazji Dnia Babci  i 

Dziadka. Spotkania z 

osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje wychowawcze i 

WF  Edukacja włączająca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks Ucznia, Statut 

Szkoły, Regulaminy, 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wyników na 

gazetkach szkolnych, w 

e-dzienniku. 
 
 
 
Wszelkie działania 

integracyjne szkoły 

i klasy np.: wycieczki, 

konkursy, wyjścia do 

kina, teatru, zabawy 

taneczne, zielone 



osobistych oraz 

mienia szkoły. 

 

szkoły, praca 

zespołowa, gry i 

zabawy integracyjne. 

 

Pomoc koleżeńska, 

udział w samorządzie 

szkolnym i klasowym, 

funkcja dyżurnego, 

pomoc kolegom z 

niepełnosprawnością. 

Akcje charytatywne. 

 

Wzajemne urządzanie 

szkoły. 

 

 

Rozwijanie zachowań 

asertywnych 

i empatycznych. 

 

1.Ćwiczenie 

prawidłowych postaw 

i zachowań uczniów w 

grupie rówieśniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Praca nad tolerancją i 

otwartością na osoby 

znajdujące się w 

potrzebie, obywateli 

innych państw i 

narodów. 

Stawianie uczniów w 

hipotetycznych 

sytuacjach 

wymagających 

zajęcia określonego 

stanowiska, 

pogadanki na 

lekcjach, prelekcje 

specjalistów. 

 

Realizacja programów 

profilaktycznych, 

opieka  pedagoga. 

 

Organizacja działań 

charytatywnych, pracy 

pomocowej. 

Wychowawcy,  

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

wychowawcy 

 
 

 

 

                                                          Pozytywna opinia Rady Rodziców z dnia 9 kwietnia 2022r 

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej z dnia 11 kwietnia 2022r. 


