
Aneks do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  

przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

 

I. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w warunkach stanu epidemii       

COVID-19 

1. Wdrażanie i przestrzeganie zasad oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących  

w warunkach epidemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia: 

 

 bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe 

zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub 

placówki). Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. 

 

 stosowanie się do zaleceń dotyczących organizacji pracy w szkole, wydawania 

posiłków, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników 

szkoły. 

 organizacja pracy i jej koordynacja pozwalająca w miarę możliwości na 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. 

2. Na czas trwania epidemii:                                                                                                                           

- wszystkie zajęcia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi zostają zawieszone;       

- wyjścia do miejsc użyteczności publicznej  zostają zawieszone; możliwe wyjścia do         

miejsc otwartych – w plener;                                                                                                                                              

- uroczystości szkolne i imprezy okolicznościowe zostają odwołane.                                            

Wprowadzone ograniczenia w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

zostały oznaczone gwiazdką. 

3. W podstawie prawnej Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dodaje się kolejno    

punkty: 

15. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)  

16.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) 

17. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 



19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii. 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

21. Wytyczne GIS obowiązujące od 1 września 2020r. 

22.  Procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych w Krakowie 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 493 z późn. zm) 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. z 13 sierpnia 2020r. poz.1389).  

25. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 13 sierpnia 2020r. poz.1386) 

 

II. Realizacja Programu Wychowaczo – Profilaktycznego w warunkach zdalnego 

nauczania. 

1. Uwzględnianie zmian oraz ewentualnych zagrożeń wynikających  

z wprowadzenia zdalnego nauczania: 

 dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków technicznych i sytuacji rodzinnej, 

 kształtowanie umiejętności korzystania przez uczniów z narzędzi i zasobów 

cyfrowych w czasie nauki zdalnej; 

 rozwijanie umiejętności stosowania metod i technik kształcenia na odległość; 

 współpraca z rodzicami w celu budowania spójnego systemu oddziaływań 

dydaktyczno-wychowawczych (udzielanie wsparcia emocjonalnego, 

wskazówek dotyczących sposobu realizacji zadań, pozyskiwanie informacji 

zwrotnej), 

 wdrażanie sposobów służących budowaniu i podtrzymywaniu więzi uczniów 

ze społecznością szkolną (pozostawanie w relacji z uczniami za 

pośrednictwem komunikatorów, mediów społecznościowych, platform 

edukacyjnych), 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wynikającym z izolacji 

(podtrzymywanie kontaktu z uczniem i jego rodziną, profilaktyka 

cyberprzemocy oraz innych sytuacji zagrażających (rozpoznawanie zagrożeń, 

rozmowy wychowawcze, prezentacje). 

 

2.  W podstawie prawnej Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dodaje się kolejno 

punkty: 



26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (1 Dz.U. 2020 r., poz. 1389) 

27.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 493 z późn. zm.) 

III. Realizacja innowacji pedagogicznych 

Z programu wychowawczo-profilaktycznego usunięto innowacje, które zostały zakończone.  

W bieżącym roku szkolnym, będą realizowane następujące działania innowacyjne: 

1. Razem poznajemy świat 1.05.2018-31.05.2020 – będzie nadal realizowana 

2. Kuźnia sztuki 1.09.2018 - 30.06.2021 

3. Trzymaj się prosto 1.09.2018 – 30.06.2021 

4. Odkrywamy Małopolskę 1.09.2018 – 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

5. Serce dla zwierzaka 1.09.2019 – 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

6. Młodzież ma głos 10.02.2020 - 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

7. W świecie zmysłów 1.09.2019 – 30.06.2021 

8. Dieta i wiedza kluczem do zdrowia - 1.02.2018 – 30.06.2020 – będzie nadal realizowana 

9. Fortyfikacje Starego Krakowa 1.03.2020r. - 30.06.2021 

10. Bliżej przyrody. Kraków i okolice. 1.09.2020 – 30.06. 2021 

11. Mój Bohater 1.09.2020 – 30.06. 2023 

12. Aktywne słuchanie muzyki (E.Bu) 1.09.2020 – 30.06. 2021 

13. Z biegiem Wisły10.09.2020 – 30.06. 2021 

 

Podejmowane działania oddziałują wszechstronnie na rozwój ucznia i wychowanka 

we wszystkich obszarach: fizycznym, psychicznym  (w sferze emocjonalnej i intelektualnej), 

społecznym i duchowym. 

Ze względu na stan epidemiczny w kraju, innowacje będą modyfikowane w zakresie 

założeń i sposobów realizacji,  zależnie od bieżącej sytuacji, z uwzględnieniem 

proponowanych form kształcenia tradycyjnego, mieszanego (hybrydowego) i zdalnego. 



IV. We wstępie w trzecim akapicie Programu dokonano aktualizacji danych 

dotyczących liczby uczniów i wychowanków przebywających w placówce:  

- dodano akapit czwarty następującej treści: W roku szkolnym 2020/2021 w Centrum 

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych uczy się 177 uczniów w 48 zespołach 

klasowych, 20 wychowanków korzysta z internatu w ramach 6 grup wychowawczych. 

V. W obszarze rozwoju psychicznego, w sferze intelektualnej:                                                        

- dodano pkt. 3. Usprawnianie funkcjonowania uczniów w oparciu o zdobywane przez nich 

wiadomości matematyczno-przyrodnicze.  

W sposobie realizacji podano:                                                                                                                    

- Ćwiczenie umiejętności operacyjnych w sytuacjach dnia codziennego, np.: liczenie, 

ważenie, mierzenie                                                                                                                                                                       

- Nabywanie i poszerzanie wiedzy o środowisku lokalnym i zmianach zachodzących w 

przyrodzie                                                                                                                                                       

- Uczestniczenie w treningu społecznym (wyjścia do sklepu)*                                                                       

- Opieka nad ogródkiem szkolnym, ogrodem sensorycznym;                                                                               

- Kształtowanie zachowań proekologicznych (segregacja odpadów, wykorzystywanie wtórne 

odpadów, oszczędzanie prądu itp.)                                                                                                                  

- Wycieczki przyrodnicze* 

 

VI. W obszarze rozwoju społecznego: 

- zmieniono nazwę pkt.1 w Zadaniach o brzmieniu „Integracja zespołów klasowych i grup 

opiekuńczo - wychowawczych wewnątrzszkolna i z rodzicami.” na „Tworzenie warunków dla 

wewnątrzszkolnej integracji zespołów klasowych oraz grup opiekuńczo-wychowawczych, a 

także dla integracji środowiska uczniowskiego z rodzicami i środowiskiem lokalnym”, 

równocześnie usuwając punkt 5 o brzmieniu: „ Integrowanie uczniów ze środowiskiem 

lokalnym” ze względu na podobieństwo merytoryczne; 

- zmieniono nazwę pkt. 2 w Zadaniach o brzmieniu „Rozumienie i respektowanie 

obowiązujących norm społecznych na: „Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm 

społecznych i kształtowanie postaw prospołecznych” równocześnie usuwając punkt 3 

„Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych” i punkt 4 „Kształtowanie umiejętności 

prawidłowego zachowania w miejscach publicznych” ze względów merytorycznych 

(podobieństwo treściowe). 


