Aneks nr 2
do Programu wychowawczo profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu
rok szkolny 2020/21
§1
W programie wychowawczo – profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Grudziądzu na lata 2017 -2022 dopisuje się następujące treści:
CEL OGÓLNY: Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych
zachowań.
CEL OPERACYJNY: I Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym
ZADANIE 6.
Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystnia z elektronicznych nośników
informacji – Internet, gry komputerowe (…). Uświadamianie konsekwencji prawnych związanych z
cyberprzemocą.
FORMY REALIZACJI
Pogadanki, udostępnianie informacji, spotkanie z przedstawicielem policji, lekcje wychowawcze
ODPOWIEDZIALNI: wychowawcy, pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel informatyki
ZADANIE 11:
Organizowanie czasu wolnego, zachęcanie do aktywności pozalekcyjnej uczniów.
FORMY REALIZACJI:
Uświadamianie znaczenia kontrolowania treści oraz ilości spędzanego czasu przy komputerze.
ODPOWIEDZIALNI: wychowawcy, pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel informatyki, rodzice
CEL OPERACYJNY II: Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej
ZADANIE 1: Budowanie systemu wartości.
Promowanie etycznych wartości jako fundamentu kształtowania charakteru
i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.
FORMY REALIZACJI:
pogadanki, prelekcje, godziny wychowawcze, rozmowy z pedagogiem, socjoterapeutą,
ODPOWIEDZIALNI: wychowawcy, pedagog, socjoterapeuta

uczniów

CEL OGÓLNY: Wychowanie prozdrowotne
CEL OPERACYJNY I: Kształtowanie postaw prozdrowotnych
ZADANIE 1a:
wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w szkole dotyczących
przeciwdziałania zarażeniu Covid – 19, a także śledzenie i stosowanie wytycznych Ministerstwa
Zdrowia, Sanepidu obowiązujących wszystkich w Polsce.
FORMY REALIZACJI:
Zapoznanie z Procedurą dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19
obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu.
ODPOWIEDZIALNI: wychowawcy, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły
CEL OPERACYJNY II: Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego.
ZADANIE 2
Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku zdalnego nauczania
FORMY REALIZACJI

Powołanie Zespołu Kryzysowego, w którego skład wchodzą: pedagodzy, socjoterapeuci oraz
wychowawca klasy dziecka/rodzica, któremu udzielana jest pomoc.
ODPOWIEDZIALNI wychowawcy, dyrektor szkoły
CEL OPERACYJNY III: Profilaktyka uzależnień
ZADANIE 1
Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń związanych z używaniem i nadużywaniem napojów
energetycznych
FORMY REALIZACJI
pogadanki, prelekcje, godziny wychowawcze, rozmowy z pedagogiem, socjoterapeutą, prezentacje,
oglądanie i analiza materiałów filmowych
ODPOWIEDZIALNI: wychowawcy klas, pedagog, socjoterapeuta
§2
Zmiany w treści Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej
w Grudziądzu wynikają z ewaluacji wewnętrznej programu wychowawczo – profilaktycznego i
zostały sformułowane na drodze porozumienia Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej nr 13 Specjalnej.
§3
Treść zmian zawiera: Uchwała nr 1/20/21 Rady Rodziców z dnia 09.09.2020 r
§4
Treść zmian zawiera: Uchwała nr 3 Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2020 r.
§5
Aneks obowiązuje od 15.09.2020 r

