
Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 3/2021/2022
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im
abp. J. Gawliny w Rudniku z dnia
11.05.2022 r.

MODYFIKACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ABP. JÓZEFA GAWLINY W RUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców, ze względu na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa,  dokonano modyfikacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w następujących obszarach:

SFER
A

Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin

INTE
LEKT
UAL
NA

Rozpoznanie  możliwości,  uzdolnień  i
zainteresowań uczniów

 obserwacja  uczniów  podczas  zajęć,
rozmowy z uczniami i  ich rodzicami
podczas spotkań

 umożliwienie  uczniom  prezentacji
swoich  umiejętności,  zdolności,
talentów na forum klasy

wychowawca na bieżąco

Objęcie uczniów terapią logopedyczną  udział  uczniów  w  zajęciach
logopedycznych

logopeda, wychowawca według potrzeb

Objęcie  uczniów  dodatkowymi
zajęciami z języka polskiego

 udział  w  dodatkowych  zajęciach  z
języka polskiego

wychowawca, 
nauczyciel języka 
polskiego

od maja 2022



MOR
ALN

A

Kształtowanie  właściwej  postawy
tolerancji wobec innych kultur

 umożliwianie  obywatelom  Ukrainy
prezentowania swojej kultury podczas
zajęć, akcji szkolnych

wychowawca, 
organizatorzy akcji

według potrzeb

SPOŁ
ECZN

A

Poznanie kultury Śląska i Polski  organizacja  wycieczek,  wyjść  poza
teren szkoły

wychowawca według potrzeb

Integrowanie  z  klasą  i  społecznością
szkolną

 zabawy integracyjne podczas zajęć 
 czynne  angażowanie  obywateli

Ukrainy w życie klasy i szkoły

wychowawca, 
nauczyciele 
przedmiotów

na bieżąco

EMO
CJON
ALN

A

Udzielanie  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej

 wsparcie  psychologiczno-
pedagogiczne

 rozmowy z pedagogiem
 objęcie  uczniów  zajęciami

rozwijającymi  kompetencje
emocjonalno-społeczne  (w  razie
potrzeby)

 współpraca  z  placówkami
wspomagającymi proces dydaktyczno-
wychowawczy  szkoły  m.in.  poradnią
psychologiczno-pedagogiczną

wychowawca, pedagog 
szkolny

według potrzeb

ZDRO
WOT
NA

Edukacja zdrowotna  współpraca  z  dyrektorem  szkoły  i
nauczycielami  w  sprawach
dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
żywienia, warunków higienicznych w
szkole oraz promocji zdrowia

pielęgniarka szkolna na bieżąco



Udział  w  rozgrywkach  sportowych,
imprezach  integracyjnych  i
środowiskowych

 promocja aktywnego i zdrowego trybu
życia,

 sport  uczy  i  wychowuje  -  radzenie
sobie z porażką i wygraną

 dodatkowe  zajęcia  sportowe,
włączenie  do  Uczniowskiego  Klubu
Sportowego,  zagospodarowanie czasu
wolnego

nauczyciel w-f, 
wychowawcy

według potrzeb

Uchwała nr 3/2021/2022

RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku

z dnia 11.05.2022 r.

w sprawie uchwalenia Modyfikacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku



Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655)

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

§ 1

Uchwalić „Modyfikację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i promocji zdrowia Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku”
przygotowaną ze względu na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obejmującą treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów z Ukrainy oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb

rozwojowych uczniów z Ukrainy, stanowiącą załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Modyfikacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i promocji zdrowia Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku realizowana
będzie w roku szkolnym 2021/2022

§ 3

Modyfikacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i promocji zdrowia Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku podlega
opublikowaniu na stronie internetowej placówki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Zespołu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

mgr Weronika Żymełka                                                                                                                                                                          p. Dorota Rucińska

      Dyrektor ZSP w Rudniku                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Rodziców


