
Aneks 

do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie 

 

Na podstawie : 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz.645) 

Zadania Przewidywane efekty Metody realizacji 

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole  wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

 

 informowanie o wsparciu udzielanym 

Ukrainie oraz bezpiecznym pobycie                       

w Polsce 

 zapewnienie bezpośredniego dostępu                     

w szkole do n-la znającego j. rosyjski 

 prowadzenie dyskusji z uczniami 

 przypominanie zasad bezpieczeństwa 

Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej 

 

 poznanie przez uczniów polskich                             

i ukraińskich kultur obydwu krajów, 

ukazania różnic i podobieństw łączących 

Ukraińców i Polaków 

 wyjaśnianie tradycji, obrzędów, 

zwyczajów i ważnych dla obydwu krajów 

wydarzeń 

 budowanie relacji rówieśniczych                             

 zajęcia integracyjne i wychowawcze                       

w klasach, rozmowy indywidualne 

 udział w wydarzeniach szkolnych 

 włączanie uczniów w życie szkoły, 

organizowanie wspólnego spędzania 

czasu podczas wyjść, wyjazdów 

 gazetki o tematyce solidarności z Ukrainą 



w oparciu o pozytywne wartości, takie 

jak: tolerancja wobec różnych religii, 

kultur, tradycji, szacunek wobec osób 

innej narodowości 

 stwarzanie atmosfery wzajemnego 

zaufania, szacunku i otwartości na 

problemy innych 

 zachęcanie uczniów do zaprezentowania 

talentów i umiejętności 

 stwarzanie możliwości zaprezentowania 

zdolności  

 pokazy klasowe, prezentacje szkolne 

 przydzielenie ważnych funkcji w klasie, 

szkole 

Udzielanie uczniom odpowiedniej pomocy                        

i wsparcia 

 

 zapewnianie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 obserwowanie uczniów pod kątem 

zapewnienia pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

 pomoc w zakresie materialnym (odzież, 

obuwie odpowiednie do pory roku) 

 

 informowanie uczniów i ich rodziców, 

jakiego wsparcia może udzielić szkoła oraz 

do jakich osób, instytucji, urzędów mogą 

się zwrócić o pomoc 

 objęcie opieką przez n-li 

porozumiewających się w języku 

rosyjskim 

 organizowanie spotkań z psychologami 

pochodzenia ukraińskiego za 

pośrednictwem Spółdzielni Progres 

 wskazanie uczniom sposobów radzenia 

sobie w trudnej sytuacji, zarządzania 

emocjami, budowania prawidłowych 

relacji rówieśniczych 

  


