
ANEKS NR 1 DO SZKOLNEGO PROGRAMU  

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO  
 Szkoły Podstawowej nr 47                                                                                                                                   

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach  

                                    na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Program został zmodyfikowany o nowe działania, które wynikają z aktów prawnych:  

• Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

• Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                          z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 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. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 

I. W dziale Podstawy opracowania programu wychowawczo –profilaktycznego w tym 

podstawy prawne  dodaje się następujące akty prawne:  

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
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• Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 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. 

 

II. W dziale 5. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA                               

I PROFILAKTYKI   

 

A) SFERA FIZYCZNA  

 

W wymienionych  w programie obszarach, zadaniach, celach, formach realizacji oraz  

odpowiedzialnych wprowadza się następujące zmiany:  

  

1. W Obszarze Zadania – Działania wychowawcze: -  Dbałość o kondycję fizyczną uczniów.   

a) w formach realizacji:  

Realizacja zajęć wychowania fizycznego wynikających z podstawy programowej w formie 

kształcenia na odległość poprzez rozmowy telefoniczne z uczniami i rodzicami/prawnymi 

opiekunami, poprzez aplikacje Messenger, Microsoft Teams, kontakt telefoniczny oraz 

korespondencje przez e-mail, dziennik elektroniczny -  Vulcan.  Nagrywanie animacji, 

przysłanie linków 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja ,nauczycie, wychowawcy   

2. W Obszarze Zadania -  Działania wychowawcze:  -  Promowanie zdrowego stylu życia 

a) w formach realizacji:   

Zajęcia tematyczne prowadzone na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych, 

organizowane przez psychologa i pedagoga szkolnego za pomocą dostępnych aplikacji 

Messenger, Facebook, Microsoft Teams, kontakt telefoniczny oraz korespondencji przez e-

mail, dziennik elektroniczny  Vulcan.  

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, 

specjaliści     
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3.  W Obszarze Zadania - Działania profilaktyczne  -  Organizowanie pomocy psychologiczno -

pedagogicznej dla uczniów.  

a)  w formach realizacji:  

1. Dostosowanie form i metod pracy na lekcjach do dysfunkcji ucznia poprzez dostępne 

aplikacje i progamy mulimedialne. 

2. Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej za pomocą 

dostępnych aplikacji i programów online ( Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny 

oraz korespondencji przez e-mail, dziennik elektroniczny  Vulcan.  

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, 

specjaliści     

4. W obszarze Zadania - Działania profilaktyczne - Wskazywanie właściwych sposobów 

spędzania czasu wolnego. 

a)  w formach realizacji:  

1. Udostępnianie rodzicom i prawnym opiekunom propozycji konstruktywnego spędzania     

czasu wolnego w domu poprzez dostępne aplikacje i programy online ( Facebook, Microsoft 

Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny  

Vulcan. Przekazanie różnorodnych informacji linków, animacji, projektów, gotowych form, 

pokazowych  do wykorzystania 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, 

specjaliści     

 

5. W Obszarze Zadania - Działania profilaktyczne - Kształtowanie umiejętności dbania o 

bezpieczeństwo własne i innych. 

a) w formach realizacji: 

1. Zajęcia tematyczne prowadzone podczas lekcji  on - line , rozmów z  wychowawcą  oraz 

przez pedagoga za pomocą dostępnych aplikacji i programów online (Facebook, Microsoft 

Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencji przez e-mail, dziennik elektroniczny  

Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy,   specjaliści     

 

 

 

 

 



III. W dziale 5. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA I 

PROFILAKTYKI   

 

B) SFERA EMOCJONALNA 

w wymienionych  w programie obszarach, zadaniach, celach, formach realizacji oraz  

odpowiedzialnych wprowadza się następujące zmiany:           

  

1. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze -  Modelowanie i wdrażanie do okazywania 

szacunku dla drugiego człowieka i jego indywidualizmu.  

a) w formach realizacji:   

1. Akcje i działania o charakterze promującym tolerancję, zrozumienie różnic międzyludzkich 

poprzez dostępne aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt 

telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny  Vulcan.  

2. Rozmowy, zajęcia i nawiązania podczas realizacji materiału dydaktycznego mające na celu 

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i 

potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów realizowane poprzez 

dostępne aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny  Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

2. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne - . Zapobieganie zaburzeniom rozwoju 

emocjonalnego.  

a) w formach realizacji:   

1. Wdrażanie uczniów do konstruktywnego wyrażania własnych potrzeb oraz respektowania 

potrzeb innych podczas zajęć specjalistycznych realizowanych poprzez dostępne aplikacje 

i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję 

przez e-mail, dziennik elektroniczny  Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

 

 

 



3. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne: -  Wdrażanie uczniów do właściwych 

zachowań w relacjach interpersonalnych (asertywność, empatia, rozwiązywanie konfliktów).  

 

 

a) w formach realizacji:   

1.  Bezpośrednie rozmowy z uczniem poprzez dostępne aplikacje i programy online (Messenger, 

Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik 

elektroniczny  Vulcan.  

2. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu 

społecznym realizowane poprzez dostępne aplikacje i programy online (Messenger, Facebook, 

Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik 

elektroniczny  Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: rodzice, nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

5. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne: 3. Wspieranie rodziców w prawidłowym 

kształtowaniu sfery emocjonalnej dzieci.  

a) w formach realizacji:   

1. Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących norm rozwojowych oraz nieprawidłowości 

mogących wystąpić u ich dzieci poprzez dostępne aplikacje i programy online (Messenger, 

Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik 

elektroniczny Vulcan.  

2. Przekazywanie informacji za pośrednictwem strony internetowej szkoły.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści 

 

6.. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne - Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.  

a) w formach realizacji:    

1. Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń, możliwości i zasobów ucznia poprzez dostępne 

aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams) , kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

2. Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych poprzez dostępne aplikacje i programy online 

(Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

 



Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

 

IV. W dziale 5. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA I 

PROFILAKTYKI   

 

C) SFERA INTELEKTUALNA  

w wymienionych  w programie obszarach, zadaniach, celach, formach realizacji oraz  

odpowiedzialnych wprowadza się następujące zmiany:  

  

1. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze - Kształtowanie umiejętności  prawidłowego 

posługiwania  się językiem polskim,  wzbogacanie zasobu  słownictwa, zwiększenie poziomu 

czytelnictwa 

a) w formach realizacji:  

1.  Kształtowanie poprawności językowej, reagowanie na niepoprawne stosowanie form 

językowych u uczniów. 

2. Organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z zaburzeniami mowy poprzez dostępne 

aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

2. w obszarze Zadania – Działania wychowawcze: - Kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

osiągnięć intelektualnych i naukowych człowieka.  

a) w formach realizacji:  

1. Promowanie pozytywnych wzorców poprzez omawianie sylwetek ludzi nauki i kultury na 

zajęciach dydaktycznych realizowanych poprzez dostępne aplikacje i programy online 

(Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

2. Konkursy wiedzy i umiejętności realizowane poprzez dostępne aplikacje i programy online 

(Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

Osoby odpowiedzialne: Dyrekcja , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

 



3. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze - Motywowanie uczniów do samorozwoju.  

a) w formach realizacji:  

1. Wsparcie w identyfikowaniu i rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów poprzez rozmowy za 

pomocą dostępnych aplikacji i programów online (Facebook, Microsoft Teams).  

 

4. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze: 5. Rozwijanie myślenia analitycznego, 

krytycznego, twórczego oraz innych funkcji poznawczych uczniów..  

a) w formach realizacji:  

1. Stosowanie aktywizujących metod pracy podczas zajęć prowadzonych poprzez dostępne 

aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

2.  Wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów (także międzyludzkich) metodą 

nieschematyczną, innowacyjną podczas zajęć prowadzonych poprzez dostępne aplikacje i 

programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez 

e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: rodzice  , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

5. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze: 6. Doradztwo zawodowe.  

a) w formach realizacji:  

1. Stosowanie aktywizujących metod pracy podczas zajęć prowadzonych poprzez dostępne 

aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan. Przesyłanie linków do szkół 

średnich , organizacja rekrutacji zdalnej. 

 

Osoby odpowiedzialne: rodzice , pedagog , wychowawcy    

   

6. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne: 1. Zapobieganie powstawaniu negatywnych 

postaw wobec szkoły i nauki 

a) w formach realizacji:  

1. Współpraca z rodzicami w sytuacji niepokojących symptomów u uczniów poprzez dostępne 

aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz 

korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów przejawiających trudności dydaktyczne 

lub społeczna realizowana poprzez dostępne aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft 



Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny 

Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: rodzice , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

7. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne:-  Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów ze środowisk nie zapewniających odpowiedniej stymulacji rozwoju. 

a) w formach realizacji:  

 1. Współpraca i kontakt telefoniczny z instytucjami (MOPS, PPP, kuratorzy). 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów przejawiających trudności dydaktyczne          

lub społeczna realizowana poprzez dostępne aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft 

Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

3. Rozmowy z rodzicami zorganizowanie wraz z specjalistami, możliwości  wykonywania zadań 

zdalnie ( lub odbioru z placówki szkolnej ) oraz przesyłania wykonanych zagadnień  do 

nauczycieli , wychowańców,  specjalistów . 

  

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor,  rodzice  , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, 

specjaliści     

 

8. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne:-  Działalność informacyjna dla rodziców.  

a) w formach realizacji:  

1.  Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących miejsc, w których można uzyskać diagnozę 

lub pomoc w zakresie rozwoju dziecka poprzez dostępne aplikacje i programy online 

(Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

2. Artykuły, infografiki dotyczące wpływu technologii informacyjnej na funkcje poznawcze i 

zmysły dziecka poprzez dostępne aplikacje i programy online (Facebook, Microsoft Teams), 

kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan.  

3. Uświadamianie rodzicom czynników ryzyka niepowodzeń edukacyjnych i sposobów 

zapobiegania im (rozmowy, konsultacje poprzez kontakt telefoniczny,  korespondencję przez 

e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan).  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, rodzice, nauczyciele, pedagog, psycholog, wychowawcy, 

specjaliści     

 



9. w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne: 4. Doradztwo zawodowe.  

a) w formach realizacji:  

1.  Działania mające na celu rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań uczniów oraz 

adekwatne do nich planowanie dalszej edukacji poprzez wykorzystanie dostępnych aplikacji i 

programów online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję 

przez e-mail, dziennik elektroniczny Vulcan. 

2. Informowanie uczniów i rodziców o możliwościach, miejscach związanych z wyborem szkoły 

w następnym etapie edukacji poprzez wykorzystanie dostępnych aplikacji i programów online 

(Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

V. W dziale 5. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE WYCHOWANIA I 

PROFILAKTYKI   

 

C) SFERA DUCHOWA  

w wymienionych  w programie obszarach, zadaniach, celach, formach realizacji oraz  

odpowiedzialnych wprowadza się następujące zmiany:  

  

1. w Obszarze Zadania – Działania wychowawcze: 1.Wspieranie rozwoju moralnego ucznia . 

a) w formach realizacji:  

1. Zachęcanie do głębszego poznania siebie, pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, 

moralnym, duchowym w trakcie zajęć dydaktycznych  specjalistycznych realizowanych 

poprzez wykorzystanie dostępnych aplikacji i programów online (Facebook, Microsoft 

Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, dziennik elektroniczny 

Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: rodzice  , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

4.w Obszarze Zadania – Działania profilaktyczne: 2. Wspieranie rodziców w kształtowaniu 

właściwych relacji z dziećmi.  

a) w formach realizacji:  

 

1.  Kontakt telefoniczny z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi funkcjonowanie rodziny 



2. Porady, konsultacje dla rodziców poprzez wykorzystanie dostępnych aplikacji i programów 

online (Facebook, Microsoft Teams), kontakt telefoniczny oraz korespondencję przez e-mail, 

dziennik elektroniczny Vulcan.  

 

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor , nauczyciele, pedagog , psycholog, wychowawcy, specjaliści     

 

 

Aneks wprowadzono Uchwałą nr 11 Rady Pedagogicznej z dnia 23.04.2020r. 


	 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

