
Aneks do Program Wychowawczo – Profilaktycznego ZSP nr 2 w Rędzinach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

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. z 2022 r., poz. 

645) 

Dla uczniów będących obywatelami Ukrainy stosuje się działania obejmujące pozostałych uczniów. 

Dodatkowo uczniowie objęci zostają wsparciem psychologicznym w razie potrzeb wychowawcy, pedagoga 

i pozostałych nauczycieli.  

Włączenie w życie szkoły  nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy uwzględnia ich 

potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, a także związane z nimi czynniki chroniące.  

Analizę potrzeb przeprowadza wychowawca na podstawie wywiadu z uczniem i rodzicem.  

Zmiany w programie wychowawczo – profilaktycznym wprowadzone dla uczniów z Ukrainy: 

Obszar I – rozwoju społecznego 

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni 

10.Uczeń – cudzoziemiec 

rozwija swoje zdolności 

interpersonalne 

- Uczeń integruje się z zespołem klasowym i 

czuje przynależność do                          

społeczności szkolnej.             

– wychowawcy klas dbają o integrację 

uczniów z zespołami klasowym 

Wychowawcy i 

nauczyciele 

 

Obszar II – rozwoju intelektualnego 

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni 

9. Uczeń – cudzoziemiec 

ma poczucie autonomii 

oraz zna swoje mocne i 

słabe strony. 

– uczniowie zostaną objęci badaniami 

predyspozycji zawodowych określających 

słabe i mocne strony z doradcą zawodowym. 

 

Nauczyciel – doradca 

zawodowy 

6. Praca z uczniem 

mającym trudności w 

nauce. 

- Prowadzenie dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych                          

- Indywidualna opieka pedagoga szkolnego. 

Nauczyciele uczący wg 

harmonogramu  

Pedagog szkolny 

.  

Obszar V – rozwoju duchowego.  

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni 

5. Uczeń – cudzoziemiec 

ma poczucie więzi ze 

szkołą, swoją postawą i 

zachowaniem,    wykazuje 

patriotyzm i szacunek dla 

tradycji  

– uczniowie przygotują prezentację własnej 

kultury, kraju, tradycji na zajęciach z 

wychowawcą 

 

 

Wychowawcy 

 

Nasza szkoła jest otwarta na cudzoziemców, którzy pobierają naukę w naszej szkole. Najczęściej jest to 

młodzież z Ukrainy, która oprócz stresu związanego z rozłąką z rodziną, musi zmierzyć się z nowymi 

obowiązkami szkolnymi tj. nauką języka polskiego, nowymi zasadami w szkole. Uczniowie spoza granic 

naszego państwa na ogół nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych, są grzeczni, nieco 

wyalienowani w grupie – głównie z powodu bariery językowej. 
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