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Plan pomocy psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznej 

w powrocie uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach do uczenia się stacjonarnego  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Rekomendacje dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Oleszycach 

 

Działanie Opis Zaangażowanie Termin Dokumenty 

potwierdzające 

realizację 

działania  

 Zebranie Rady 

Pedagogicznej i 

zespołów problemowo-

zadaniowych. 

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do 

uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po 

powrocie do szkół i placówek. 

Opracowanie planu pomocy psychologiczno-

pedagogiczno-dydaktycznej. 

Dyrektor, 

przewodniczący 

zespołów 

problemowo-

zadaniowych. 

Tydzień 

poprzedzający 

powrót uczniów 

do szkoły 

Plan pomocy 

psychologiczno-

pedagogiczno-

dydaktycznej 

Plany pracy 

zespołów, 

protokoły 

spotkań, protokół 

zebrania Rady 

Pedagogicznej 

Broszura informacyjna 

dla nauczycieli wysłana  

przez dziennik 

elektroniczny. 

Stworzenie krótkiej broszury informacyjnej 

zawierającej najważniejsze informacje dotyczące 

wskazówek i rad jak wspierać uczniów w powrocie 

do szkoły. 

Pedagog Przed 

przystąpieniem 

do zajęć 

stacjonarnych 

Broszura – 

dziennik 

elektroniczny – 

wiadomości, 

strona internetowa 

szkoły 

Spotkanie integracyjne 

grona pedagogicznego 

w niezobowiązującej 

atmosferze na świeżym 

Dzień w szkole bez standardowych lekcji. Zajęcia 

warsztatowo-integracyjne na Orliku. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego. 

1 VI 2021 r. Aktualności – 

strona internetowa 

szkoły 
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powietrzu (np. grill na 

szkolnym boisku). 

Wsparcie 

kompetencyjne dla 

nauczycieli  w zakresie 

reagowania w 

sytuacjach 

problemowych. 

Webinarium “Jakiego wsparcia psychicznego 

potrzebują uczniowie i uczennice w czasie 

pandemii?” 

https://www.youtube.com/watch?v=yedsRjsNOQc  

Warsztaty - poradnia PPP w Lubaczowie 

Wytyczne  

Aktywny powrót do szkoły - WF z AWF. Celem 

projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji 

fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć 

stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii 

koronawirusa.  Pierwsze zajęcia w ramach projektu 

odbędą się już na przełomie maja i czerwca br. 

 

Przewodniczący 

WDN 

Poradnia PPP w 

Lubaczowie  

 

 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Tydzień 

poprzedzający 

powrót uczniów 

do szkoły 

Protokoły 

warsztatów, Plan 

WDN 

 

 

 

 

Udział w 

projekcie 

Określenie potrzeb 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia 

zawodowego w 

związku z nowymi 

wyzwaniami (w 

zakresie dydaktyki i 

wychowania). 

Opracowanie harmonogramu szkoleń, warsztatów, 

lekcji otwartych. 

Jak pracować z błędem w edukacji zdalnej? 

Webinarium 

Jak rozwijać edukacyjną pewność uczniów i 

uczennic? Webinarium  

Jakiego wsparcia psychicznego potrzebują uczniowie 

i uczennice? Webinarium 

Dlaczego zadawanie pytań jest uczące? Webinarium  

Wspieranie dobrostanu i przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu nauczycieli/ek” 

https://blog.ceo.org.pl/odporna-szkola-

materialy_i_wydarzenia/ 

Przewodniczący 

WDN 

 

Tydzień 

poprzedzający 

powrót uczniów 

do szkoły 

Harmonogram  

Blog CEO 

Materiały edukacyjne i 

szkoleniowe  

Opracowanie zestawu literatury dotyczącej wsparcia 

popandemicznego. 

Bibliotekarz 

ICIM 

Tydzień 

poprzedzający 

Zestaw literatury 

strona internetowa 

biblioteki szkolnej 

https://www.youtube.com/watch?v=yedsRjsNOQc
https://www.youtube.com/watch?v=yedsRjsNOQc
https://www.youtube.com/watch?v=yedsRjsNOQc
https://www.youtube.com/watch?v=yedsRjsNOQc
https://blog.ceo.org.pl/jak-pracowac-z-bledem-w-edukacji-zdalnej-webinarium/
https://blog.ceo.org.pl/jak-pracowac-z-bledem-w-edukacji-zdalnej-webinarium/
https://blog.ceo.org.pl/jak-rozwijac-edukacyjna-pewnosc-uczniow-i-uczennic-webinarium/
https://blog.ceo.org.pl/jak-rozwijac-edukacyjna-pewnosc-uczniow-i-uczennic-webinarium/
https://youtu.be/yedsRjsNOQc
https://youtu.be/yedsRjsNOQc
https://blog.ceo.org.pl/dlaczego-zadawanie-pytan-jest-uczace-webinarium/
https://www.youtube.com/watch?v=yqfgThMvxI4
https://www.youtube.com/watch?v=yqfgThMvxI4
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powrót uczniów 

do szkoły 

Wsparcie zdrowotne Warsztaty i pogadanki. Higienistka szkolna Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram i 

tematyka 

warsztatów 

Działania 

prozdrowotne 

Działania integracyjne i prozdrowotne wspierające 

stacjonarną edukację. 

Zespół ds. sportu  

i edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

koordynator ds. 

profilaktyki 

zdrowotnej 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram i 

tematyka 

warsztatów 

Zintegrowanie działań 

profilaktycznych 

wynikających z 

programu 

profilaktyczno-

wychowawczego z 

działaniami 

przeciwdziałającymi 

COVID-19 i 

promującymi zdrowie. 

 

Realizacja przedsięwzięć wynikających z planu 

Projektu „Szkoła promująca zdrowie”. 

 

Koordynator projektu 

„Szkoła promująca 

zdrowie” 

Przewodniczący 

Zespołu 

wychowawczego 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram  

Projektu „Szkoła 

promująca 

zdrowie” 

 

 

Rozpoznanie potrzeb 

uczniów w zakresie 

budowania właściwych 

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety, 

modyfikacja programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

Wychowawcy, 

pedagog 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

Ankieta, raport, 

modyfikacja 

programu 
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relacji społecznych 

w klasie. 

Ustalenie zakresu 

modyfikacji programu 

wychowawczo-

profilaktycznego. 

stacjonarnych – 

do 30 IX 2021 r. 

wychowawczo-

profilaktycznego 

Eliminowanie lęku, 

poczucia zagrożenia 

spowodowanego 

nadmiernym 

obciążeniem 

związanym np. z 

przygotowywaniem się 

do sprawdzianów czy 

obawą przed  porażką 

w grupie rówieśniczej. 

Ustalenie jednolitych zasad związanego z 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, np. tydzień 

bez sprawdzianów.  

Przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych – 

do 30 IX 2021 r. 

Przedmiotowe 

zasady oceniania  

Zwiększenie 

aktywności samorządu 

uczniowskiego. 

Działania integracyjne, warsztaty. Opiekun SU, 

przewodniczący 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Plan pracy SU, 

strona internetowa 

szkoły 

Organizacja 

samopomocy 

koleżeńskiej – szkolne 

koło CARITAS. 

Organizacja dodatkowych  zajęć 

samokształceniowych z poszczególnych 

przedmiotów – pomoc koleżeńska. 

Opiekun szkolnego 

koła CARITAS 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram 

działań, 

strona internetowa 

szkoły, 

 

2. Działania skierowane do uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach 
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Działanie Opis Zaangażowanie Termin Dokumenty 

potwierdzające 

realizację 

działania 

Komunikaty 
informacyjne dla 

nauczycieli i 

wychowawców 

wysłane przez dziennik 

elektroniczny. 

Stworzenie krótkich komunikatów zawierających 

najważniejsze informacje dotyczące wskazówek i 

rad jak wspierać uczniów w powrocie do szkoły. 

Dyrektor Przed 

przystąpieniem 

do zajęć 

stacjonarnych 

Komunikaty – 

dziennik 

elektroniczny 

Vulcan, tablica 

informacyjna 

dyrektora 

Broszura 

informacyjna dla 

rodziców i uczniów 

wysłana  przez dziennik 

elektroniczny. 

Stworzenie krótkiej broszury informacyjnej 

zawierającej najważniejsze informacje dotyczące 

wskazówek i rad jak wspierać uczniów w powrocie 

do szkoły. 

Pedagog Przed 

przystąpieniem 

do zajęć 

stacjonarnych 

Broszura – 

dziennik 

elektroniczny – 

wiadomości, 

strona 

internetowa 

szkoły 

Dzień adaptacyjno-

integracyjny 

Dzień w szkole bez standardowych lekcji. Zajęcia 

warsztatowo-integracyjne na Orliku. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego. 

1 VI 2021 r. Harmonogram, 

strona 

internetowa 

szkoły 

Zajęcia adaptacyjno-

integracyjne z 

wychowawcą, 

nauczycielami zajęć 

teoretycznych i 

praktycznych. 

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowo-integracyjne z wychowawcą: 

pogadanki, prace w grupach, zabawy ruchowe, 

plastyczne, ognisko klasowe, ćwiczenia dykcyjne. 

Warsztaty, np. 
„Jak reintegrować klasę po okresie nauczania zdalnego” 

Materiały pomocnicze: 
„Włącz energię w grupie”  
„Narzędziownik wychowawcy klasy”,  
„Wychowanie to podstawa cz. 2″, 
„Wychowanie to podstawa cz. 3″ 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Plan pracy 

wychowawcy, 

tematyka zajęć z 

wychowawcą – 

dziennik 

elektroniczny 

Vulcan 

https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/jak-reintegrowac-klase-po-okresie-nauczania-zdalnego-szkolenie-online
https://poczytajmy.ceo.org.pl/sites/poczytajmy.ceo.org.pl/files/wlacz_energie_w_grupie.pdf
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Narzedziownik_wychowawcy_klasy_izabela_jaskolka_turek.pdf
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/ceo-wychowanie-to-podstawa_cz2.pdf
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wychowanie_to_podstawa_zestaw3.pdf
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Zajęcia z uczniami i 

uczennicami 

poświęcone przede 

wszystkim ich 

dobrostanowi.  

https://blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-

powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-i/  

 

 “Jak wspierać dobrostan uczniów i uczennic w 

szkole?” 

Dyżury nauczycieli Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  w 

wyznaczone dni, w godzinach późniejszych, po 

zakończonych lekcjach pełnią dyżur on-line dla 

uczniów, którzy potrzebują wsparcia.  

Nauczyciele Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram 

dyżurów, dyżury 

– platforma 

Teams 

Dyżury pedagoga Pedagog w wyznaczonych dniach, w godzinach 

późniejszych, po zakończonych lekcjach pełni 

dyżur on-line dla uczniów, którzy potrzebują 

wsparcia.  

Nauczyciele Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby. 

Harmonogram 

dyżurów, dyżury 

– platforma 

Teams, strona 

internetowa 

szkoły 

Projekt „Pozytywna 

strona uczenia się 

zdalnego”. Co warto 

kontynuować? 

Pozytywna strona uczenia się zdalnego. Co było 

użyteczne, co się sprawdziło, co warto 

kontynuować? Rozmowy z klasą, zajęcia z 

wychowawcą, gazetki klasowe. 

Pedagog, 

wychowawcy 

Pierwsze 2-3 

tygodnie od 

rozpoczęcia 

nauki. 

Klasowy projekt 

Przypomnienie reguł i 

zasad panujących  w 

szkole. 

 

Diagnozowanie sytuacji 

wychowawczej w 

każdej klasie. 

Przypomnienie reguł i zasad panujących  w szkole. 

Spisanie kontraktu. 

 

 

Ankieta 

Wychowawcy na 

godzinie 

wychowawczej. 

 

 

Pedagog, 

wychowawcy 

Pierwsza lekcja 

wychowawcza 

po powrocie do 

nauki 

stacjonarnej 

(pierwszy 

tydzień).  

Zapis w tematyce 

zajęć z 

wychowawcą – 

dziennik 

elektroniczny, 

Ankieta, raport 

 

https://blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-i/
https://blog.ceo.org.pl/jak-przygotowac-sie-do-powrotu-do-edukacji-stacjonarnej-cz-i/
https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/dobrostan-przewodnik.pdf
https://szkoladlainnowatora.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/dobrostan-przewodnik.pdf
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Dostosowanie tematyki 

zajęć z wychowawcą do 

zdiagnozowanych 

potrzeb uczniów. 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

Plan pracy 

wychowawcy 

Warsztaty z zakresu 

relaksacji,  

Warsztaty z nauki rozpoznawania stanów 

emocjonalnych i nastrojów oraz sposobów radzenia 

sobie z nimi i relaksacji. 

Zajęcia prowadzone podczas godziny 

wychowawczej. 

Wychowawcy 

PPP w Lubaczowie 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby ( w 

klasie co 

najmniej jedne 

zajęcia). 

Scenariusz, zapis 

w dzienniku 

lekcyjnym - 

vulcan 

Projektowanie środowiska uczenia się 

 

Rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych oraz 

trudności uczniów 

w przyswajaniu wiedzy 

i umiejętności w 

zakresie danego 

przedmiotu powstałych 

w czasie nauki zdalnej. 

Diagnoza potrzeb przeprowadzona przez 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

 

 

 

Organizacja zajęć wspierających proces uczenia się. 

Wychowawcy - 

koordynatorzy, 

nauczyciele – 

diagnozujący 

potrzeby, 

Wychowawcy w 

internacie 

 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych. 

 

 

Od momentu 

rozpoczęcia 

nauki 

stacjonarnej do 

momentu 

zaniknięcia 

potrzeby 

Wykaz 

przedmiotów i 

zajęć  

 

 

Harmonogram i 

tematyka zajęć – 

dziennik 

wychowawców 
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Realizacja podstawy 

programowej. 

Diagnozowanie poziomu realizacji podstawy 

programowej 

nauczyciele Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Informacja – 

termin realizacji 

Zmiany w szkole w 

toku powrotu do 

stacjonarnego uczenia 

się. 

Rezygnacja z ocen w pierwszych dniach powrotu. 

Wykorzystanie metod, które maksymalnie angażują 

wszystkich uczniów i uczennice w klasie ( praca 

metodą projektu.  

Inspiracje (gry, zabawy i ćwiczenia na zajęcia 

przedmiotowe). 

nauczyciele Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Dziennik 

elektroniczny – 

tematyka zajęć 

 

3. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi 

Działanie Opis Zaangażowanie Termin Dokumenty 

potwierdzające 

realizację 

działania 

Broszura 

informacyjna dla 

rodziców wysłana  

przez dziennik 

elektroniczny 

Stworzenie krótkiej broszury informacyjnej 

zawierającej najważniejsze informacje dotyczące 

wskazówek i rad jak wspierać uczniów w powrocie 

do szkoły. 

Pedagog Przed 

przystąpieniem 

do zajęć 

stacjonarnych 

Broszura – 

dziennik 

elektroniczny – 

wiadomości, 

strona 

internetowa 

szkoły 

Szkolenia dla 

rodziców dotyczące 

spraw 

wychowawczych, 

stanów emocjonalnych, 

pokonywania lęku m.in. 

przed brakiem 

akceptacji w grupie, 

stresu, budowania na 

Przeprowadzenie szkolenia, warsztatów. Wychowawcy, 

poradnia PPP, 

pedagog szkolny 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Tematyka 

spotkań z 

rodzicami – 

dziennik 

elektroniczny 
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nowo relacji 

interpersonalnych. 

Diagnoza potrzeb Anonimowa ankieta dla rodziców z pytaniami o to, 

czego obawiają się oni i ich dzieci w kontekście 

powrotu do szkoły i czego potrzebują. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Ankieta, raport 

 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa 

Informacje dla 

rodziców na temat 

obowiązujących 

procedur 

bezpieczeństwa i ich 

udostępnienie.  

Informacje dla rodziców na temat obowiązujących 

procedur bezpieczeństwa. 

Społeczny inspektor 

bhp – opracowanie, 

Wychowawcy – 

przekazanie informacji 

Pierwszy 

tydzień zajęć 

stacjonarnych 

Informacja – 

dziennik 

elektroniczny, 

strona 

internetowa 

szkoły 

Weryfikacja i 

aktualizacja procedur 

reagowania w wypadku 

wykrycia lub 

podejrzenia zakażenia. 

Procedura - aktualizacja Społeczny inspektor 

bhp 

Przed 

przystąpieniem 

do zajęć 

stacjonarnych 

Procedury – 

strona 

internetowa 

szkoły, 

dokumentacja 

szkoły 

          

Przyjęty na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 maja 2021 r. 


