ANEKS NR 4/2021
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNEGO
Z DNIA 14.09.2021r.
Aneksem wprowadza się zmiany do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
wynikające z:
1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada
2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).
2. Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz
Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które
obowiązują od 1 września 2021 r.
3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
oraz
4. Informacji zebranych od rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
ZMIANY NANIESIONE W PROGRAMIE
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM NA LATA 2017-2022
W zadaniu szkoły: WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
W Zadaniu I Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska
Dodaje się pkt. 5 o treści:
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
W zadaniu szkoły: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ
W Zadaniu VIII Opieka zdrowotna pomoc socjalna
Dodaje się pkt. 7 o treści:
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
W zadaniu szkoły: KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW
SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ
W Zadaniu I Przygotowanie uczniów do świadomego aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym
Dodaje się pkt. 13 o treści:
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 14.09.2021r.

