Harmonogram działań w zakresie wsparcia wychowawczego
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego po powrocie
do szkoły
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich
l.p

Termin
realizacji

Zadanie

Osoby odpowiedzialne
za przeprowadzenie
działań
Ankieta
dotycząca
poczucia Joanna Szymańska
bezpieczeństwa w trakcie pandemii dla Małgorzata Miziak
uczniów klas I-III.

1.

Grudzień 2020 r.

2.

Grudzień 2020r.

Diagnoza
samopoczucia
uczniów Iwona Więcko
w czasie epidemii COVID-19Anna Szkarłat
klasy V-VIII.

3.

15.12.2020r.

Przeprowadzenie
wewnętrznego Małgorzata Miziak
szkolenia dla specjalistów dotyczącego
PTSD oraz stresu w kontekście
pandemii COVID-19.

4.

09.02.2021r.

Klasa VIa – warsztaty z psychologiem Anna Szkarłat
,,Jak radzić sobie z niepowodzeniem’’

5.

01.02.2021r.18.02.2021r.

Przeprowadzenie lekcji we wszystkich Małgorzata Miziak
klasach 1-3 dotyczących samopoczucia Anna Szkartłat
dzieci po powrocie do nauki
stacjonarnej,
emocji
związanych
z nauką zdalną i stacjonarną, relacji
rówieśniczych.

6.

16.02.2021r.

Klasa VIa -warsztaty z psychologiem Anna Szkarłat
mające na celu przeciwdziałanie
zjawisku cyberprzemocy ,,Agresja
w sieci’’.

7.

23.02.2021r.

Profilaktyka –„Światowy Dzień Walki Anna Szkarłat
z Depresją.” Przygotowanie artykułu na
stronę internetową szkoły, omówienie
zjawiska depresji oraz perspektywy
pomocy.

8.

23.02.2021r.18.03.2021r.

Przeprowadzenie
we
wszystkich Małgorzata Miziak
klasach
I-III
lekcji
dotyczącej
profilaktyki uzależnień od ekranów.
Lekcja skonstruowana w taki sposób
aby zwrócić uwagę na możliwości
spędzania
czasu
wspólnie
z przyjaciółmi(również tymi z klasy)
i rodziną.

9.

26.02.2021r.

Klasa VId – warsztaty z psychologiem Anna Szkarłat
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,,Moc
słów’’
kształtowanie
umiejętności interpersonalnych.
10.

02.03.2021r.

Klasa VIa- warsztaty z psychologiem Anna Szkarłat
,,O przyjaźni i bezinteresownej
życzliwości’’.

11.

Marzec 2021r.

Akcja „Motywuję się i klucz Iwona Więcko
do efektywnej nauki znajduję”
dla uczniów klas IV-VIII. Celem akcji
było
wspieranie
uczniów
i motywowanie ich do nauki podczas
edukacji zdalnej w czasie epidemii
COVID- 19.

12.

Marzec 2021r.- „Tworzymy szkolną książkę kucharską Joanna Szymańska
kwiecień 2021r.
ze zdrowymi przepisami!„ Działanie na Małgorzata Miziak
rzecz integracji szkolnej (klasy I-III)
oraz świadomości zdrowego odżywania
się.

13.

Kwiecień 2021r.

Akcja ,,Stres pod kontrolą.” Celem Iwona Więcko
akcji było wyposażenie uczniów klas
VIII w wiedzę i umiejętności, które
pomogłyby im w zminimalizowaniu
stresu związanego z egzaminem
oraz
przejściem
do
szkół
ponadpodstawowych.

14.

Kwiecień 2021r.

Akcja „Dzień pozytywnego myślenia” Małgorzata Miziak
dla klas I-III

15.

Maj 2021r.

List otwarty do nauczycieli na temat
przygotowania do powrotu uczniów
do nauki stacjonarnej, ze szczególnym
uwzględnieniem
wsparcia
sfery
emocjonalnej uczniów.

16.

07.05.2021r.

Reintegracja klasy (II a) – lekcja Małgorzata Miziak
profilaktyczna dotycząca urządzeń
ekranowych.
Wspólne,
klasowe
tworzenie plakatu – co lubię robić
w wolnym czasie.

17.

07.05.2021

Klasa VId- warsztaty z psychologiem Anna Szkarłat
,,Empatia’’.

18.

14.05.2021r.

Reintegracja klasy IIIb – lekcja Małgorzata Miziak
dotycząca komunikacji i umiejętności
współpracy w grupie.

19.

14.05.2021

List do Uczniów przed powrotem Anna Szkarłat
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Joanna Szymańska
Małgorzata Miziak
Iwona Więcko
Anna Szkarłat

do szkoły, mający na celu zapewnienie
wsparcia i rozwianie trosk i obaw.
Iwona Więcko
20.

17.05.2021r.31.05.2021r.

Przeprowadzenie w klasach IV-VIII Iwona Więcko
pogadanek na temat samopoczucia Anna Szkarłat
uczniów związanego z pandemią
COVID-19 i powrotem do nauki
stacjonarnej.

21.

20.05.2021r.

Przeprowadzenie
wewnętrznego Joanna Szymańska
szkolenia kadry klas I-III z zakresu Miziak Małgorzata
trudnych zachowań jakie mogą się
pojawić u uczniów po powrocie
do edukacji stacjonarnej.

22.

Maj i Czerwiec Reintegracja klas
2021 r.
wycieczki szkolne

23.

Maj 2021r.

24.

Maj
2021r.- Prowadzenie tablicy informacyjnej Małgorzata Miziak
Czerwiec 2021r. dotyczącej
emocji
(złość,
lęk, Joanna Szymańska
podstawowe emocje), psychoedukacja
emocjonalna mająca na celu poprawę
relacji rówieśniczych i własnej
świadomości.

25.

Grudzień 2020r.- Konsultacje
dla
uczniów Iwona Więcko
Czerwiec 2021r. potrzebujących wsparcia pedagoga Anna Szkarłat
lub psychologa oraz udzielanie Joanna Szymańska
im odpowiedniego wsparcia.
Małgorzata Miziak

26.

Grudzień 2020r.- Konsultacje dla rodziców, którzy
Czerwiec 2021r. zgłaszają problemy swoich dzieci
z motywacją do nauki, radzeniem sobie
z
emocjami
oraz
trudnościami
w relacjach rówieśniczych.

27.

Grudzień 2021r.
Czerwiec 2021r.

28.

Czerwiec 2021r.

I-III-

klasowe Wychowawcy klas I-III
Nauczyciele klas I-III
Psycholog szkolny
Pedagog szkolny
Opracowanie ankiet dla rodziców Iwona Więcko
i nauczycieli, w związku z nowelizacją
Szkolnego Programu WychowawczoProfilaktycznego,
uwzględniającą
skutki
spowodowane
epidemią
COVID- 19.

Iwona Więcko
Anna Szkarłat
Joanna Szymańska
Małgorzata Miziak

nauczycieli Iwona Więcko
problemów Anna Szkarłat
Joanna Szymańska
Małgorzata Miziak
Warsztaty integracyjne, uwzględniające Iwona Więcko
powrót uczniów do szkół po okresie
nauki
zdalne,
prowadzone
przez edukatorów zewnętrznychklasy V i VI.
Wpieranie
w
rozwiązywaniu
wychowawczych.
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