Załącznik 2
do Protokołu Nr 233.2020.2021.SP zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 24 września 2020r.

Uchwała Nr 08.2020.2021.SP
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
z dnia 24 września 2020
w sprawie: uchwalenia zmian w planie pracy wychowawczo-profilaktycznej w roku szkolnym
2020/2021.
Na podstawie: art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1327)
uchwala się co następuje:
§ 1.
W Statucie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie wprowadza się
wyszczególnione poniżej zmiany w Rozdziale 4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
1. Rozdział 4 § 17 punkt 1. podpunkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: “dba o wszechstronny rozwój
ucznia;”.
2. Rozdział 4 § 17 punkt 3. podpunkt 21) otrzymuje nowe brzmienie:
„propagowanie tematyki prozdrowotnej (wykłady, gazetki, plakaty, filmy) ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń:
a. epidemicznych
b. cywilizacyjnych
c. wynikających z korzystania z technologii informatycznej i mediów
społecznościowych
d. związanych z używaniem środków psychoaktywnych.”
§ 2.
W planie pracy programu wychowawczo-profilaktycznego wprowadza się wyszczególnione poniżej
zmiany.
1. W części PRIORYTETY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Szkoła:
1) Punkt „wychowuje do wartości i kształtuje patriotyczne postawy uczniów” otrzymuje brzmienie:
„wychowuje do wartości i kształtuje postawy patriotyczne, tolerancji i szacunku wobec drugiego
człowieka”.
2) Dodano punkt w brzmieniu: „Kształtuje patriotyzm lokalny przez pamięć o ważnych jubileuszach
– np. rocznica powstania szkoły, parafii, miasta itp.”
3) Punkt „promuje zasady bezpiecznego, celowego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów
dostępnych w Internecie i mediów społecznościowych” otrzymuje brzmienie: „promuje zasady
bezpiecznego, celowego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie i w
innych mediach”.
1

Załącznik 2
do Protokołu Nr 233.2020.2021.SP zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 24 września 2020r.

4) Punkt „organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces” zostaje usunięty.
5) Punkt „dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich wychowanków na terenie szkoły i poza nią”
otrzymuje brzmienie: „dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich wychowanków na terenie szkoły
oraz imprez organizowanych przez szkołę”.
6) Dodano punkt w brzmieniu: „Kształci postawy prozdrowotne, w tym zasady higieny osobistej”.
7) Dodano punkt w brzmieniu: „Uczy przestrzegania zasad i procedur związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym Covid-19”.
8) Dodano punkt w brzmieniu: „Promuje zdrowy styl życia – aktywne spędzanie czasu wolnego,
właściwą dietę”.
9) Punkt „rozwija u uczniów mocne strony i kształtuje umiejętności pracowania nad słabymi
stronami” otrzymuje brzmienie: „rozwija u uczniów umiejętność pracy nad sobą”.
10) W punkcie „kładzie nacisk na rozwój kompetencji czytelniczych uczniów i upowszechnianie
czytelnictwa” usunięto wyraz „uczniów”.
11) Usunięto punkt „promuje zasady bezpiecznego, celowego i odpowiedzialnego korzystania z
Internetu i mediów społecznościowych”.
2. W części I. Metody pracy wychowawczo – profilaktycznej
1) Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Trening umiejętności społecznych i edukacyjnych.”
2) Dodano punkt 6 w brzmieniu: „Ćwiczenie sprawności fizycznej.”
3) Punkt 18 otrzymuje brzmienie: „Udział w uroczystych obchodach rocznic ważnych wydarzeń
historycznych (wybuch II Wojny Światowej, Odzyskanie Niepodległości, Uchwalenie
Konstytucji 3 Maja, Rocznicy Powstania Styczniowego, rocznicy Agresji ZSRR na Polskę
17.IX. 1945r..”
4) Punkt 19 otrzymuje brzmienie: „Udział w uroczystych obchodach ważnych wydarzeń i
jubileuszy związanych ze środowiskiem lokalnym.”
3. W części II Formy oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
1) Usunięto punkt w brzmieniu: „Klasowe spotkania integracyjne z wychowawcą z udziałem
rodziców wychowanków (na początku roku szkolnego w klasach IV).”
2) Punkt 21 otrzymuje brzmienie: „Propagowanie tematyki prozdrowotnej (wykłady, gazetki,
plakaty) ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń cywilizacyjnych i epidemicznych.”
3) Punkt 23 otrzymuje brzmienie: „Propagowanie kultury języka ojczystego.”
4) Dodano punkt 29 w brzmieniu: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji
czytelniczych (współpraca z biblioteką szkolną i gminną).”
4. W celu głównym I. Bezpieczeństwo w szkole i życiu codziennym:
1) W kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA w punkcie 3 dodano po przecinku:
„organizowanie debat klasowych na temat przestrzegania norm społecznych w szkole oraz
procedur związanych z pandemią Covid-19”.
2) W punktach 4 i 5, w kolumnie OSOBY ODPOWIEDZIALNIE dodano: „psycholog”.
3) W punkcie 5 w kolumnie CELE OPERACYJNE dodano: „depresja dzieci i młodzieży”, a w
kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA dodano: „systematyczny kontakt z rodzicami oraz
specjalistami”.
5. W celu głównym II. Dziecko staje się uczniem:
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1) W punkcie 3 w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA tekst: „Pomoc uczniom
wymagającym indywidualnej opieki w tym uczniom niepełnosprawnym” otrzymuje nowe
brzmienie: „Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”, a w kolumnie OSOBY
ODPOWIEDZIALNE dodano: „psycholog, nauczyciele specjaliści.”
6. W celu głównym VIII. Profilaktyka zdrowotna:
1) W kolumnie CELE OPERACYJNE punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Poznanie i stosowanie zasad
profilaktyki zdrowotnej oraz procedur postępowania w związku z zagrożeniem Covid-19.”
2) W kolumnie ZDANIA DO WYKONANIA po słowach: „nawyków higienicznych” dodano:
„zwłaszcza w okresie pandemii”, po słowach „zdrowego stylu życia” dodano: „chore dziecko
zostaje w domu”, a po słowach „zdrowy uśmiech, zdrowy ja” dodano: „w zależności od sytuacji
epidemicznej.”
3) W punkcie 2 w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA dodano: „Rozpoznawanie objawów
chorobowych oraz kształtowanie prawidłowego reagowania w sytuacji podejrzenia infekcji.”
4) W puncie 4 w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA dodano: „Pogadanki na temat chorób
wynikających z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny.”
5) W punkcie 6 w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA dodano: „Uwrażliwiać uczniów na
obiektywną ocenę i samoocenę zachowania i postępowania oraz podniesienie wśród uczniów
poziomu empatii.”
6) W punkcie 7 w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA wykreślono „Organizowanie
Zielonych szkół, wyjazdów klasowych”.
7. W celu głównym IX. Ja i moja szkoła:
1) W kolumnie CELE OPERACYJNE dodano punkt 3 w brzmieniu: „Jubileusz 100-lecia Szkoły
Podstawowej w Halinowie”, w kolumnie ZADANIA DO WYKONANIA dodano: „
Przygotowania do jubileuszu 100-lecia SP w Halinowie”, a w kolumnie OSOBY
ODPOWIEDZIALNE dodano: „Pracownicy ZSP”.

§ 3.
Tekst jednolity planiu pracy programu wychowawczo-profilaktycznego stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4.
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
Lidia Kołakowska
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