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Podstawa prawna : 

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) 

 

 

Plan działań  wychowawczo – profilaktycznych   

 * aneks odnosi się do działań sfery społecznej i aksjologicznej 

 
 

SFERA SPOŁECZNA 

Cel szczegółowy Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

1. Tworzenie 

warunków do 

okazywania 

wzajemnego szacunku, 

tolerancji i 

życzliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przełamywanie barier 

językowych 

w komunikacji z uczniami 

pochodzenia 

ukraińskiego/gruzińskiego, 

zwłaszcza z osobami o 

innych tradycjach 

i kulturze. 

 

Zajęcia integracyjne i wychowawcze 

w klasach. Rozmowy indywidualne.* 

Wychowawcy, 

Pedagog 

Psycholog 

Zajęcia poświęcone tolerancji i 

wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Pedagog 

Psycholog 

Wystawy/gazetki  na temat wiedzy  

o innych krajach (Ukraina/Gruzja) 

 i narodowościach, prezentacje 

multimedialne przygotowywane przez 

uczniów. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

3. Wzmacnianie 

poczucia tożsamości 

1. Rozwijanie uczucia 

przynależności i 

Udział w wydarzeniach szkolnych. Wszyscy nauczyciele 



indywidualnej, 

kulturowej, 

narodowej, 

regionalnej i etnicznej. 

 

zainteresowania swoim 

regionem.  

 

Stwarzanie sytuacji propagujących 

kulturą naszego regionu dla uczniów z 

Ukrainy – projekty, prezentacje, 

konkursy plastyczne – „Poznaj  miasto 

– Katowice” 

Wszyscy nauczyciele 

5. Kształtowanie 

postawy otwartości 

wobec świata i innych 

ludzi oraz aktywności 

w życiu społecznym. 

1. Kształtowanie poczucia 

szacunku i tolerancji dla 

innych: cudzoziemców, 

uchodźców. 

 

Udział i współtworzenie imprez 

szkolnych, uroczystości klasowych, 

dekoracji klasy.  

Wychowawcy 

Poruszanie tematyki szacunku, 

tolerancji, koleżeństwa podczas lekcji. 

Wszyscy nauczyciele 

Wskazywanie autorytetów do 

naśladowania. 

Wszyscy nauczyciele 

Promowanie pomocy koleżeńskiej 

wśród uczniów.  

Wszyscy nauczyciele 

Przydzielanie uczniom zadań 

związanych z opieką nad salą, 

odpowiedzialnością za ład i porządek 

w miejscu nauki.(oddziały 

przygotowawczy) 

Wychowawcy 

Udział w akcjach charytatywnych 

i wolontariacie na rzecz uchodźców z 

Ukrainy 

 

Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele, Opiekun 

SU, Opiekun Koła Wolontariatu 

SFERA AKSJOLOGICZNA (DUCHOWA) 

Cel szczegółowy Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 



1. Wpajanie  

fundamentalnych 

wartości, w tym 

szacunku, tolerancji, 

wartości rodzinnych, 

szlachetności, 

altruizmu, 

współpracy, 

solidarności, 

patriotyzmu 

i przyjaźni, 

wskazywanie wzorców 

postępowania 

i budowanie relacji 

społecznych, 

sprzyjających 

bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia. 

 

1. Tolerancja wobec 

innych kultur 

i narodowości. 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach 

kulturowych, rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie 

z przedstawicielami innych 

narodowości. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

 

Współpraca z rodzicami i zapraszanie 

rodziców do uczestnictwa w życiu 

szkoły w szczególności rodziców 

dzieci z Ukrainy/Gruzji. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Pedagog 

Nauczyciele świetlicy 

Działalność szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

Opiekun Koła 

2. Motywowanie do 

rozwoju osobistego 

i wrażliwości na 

1. Rozwijanie 

wolontariatu. 

 Uczenie empatii, tolerancji i szacunku 

dla odmiennego systemu wartości. 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 



potrzeby innych ludzi 

i środowiska w 

oparciu o uniwersalny 

system wartości. 

 

 

2. Kształtowanie postawy 

empatii i wrażliwości na 

potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za 

grupę, do której jednostka 

przynależy. 

Udział w akcjach charytatywnych i ich 

organizacja na terenie szkoły. 

Wszyscy Nauczyciele 

W szkole niezbędna jest rozmowa o emocjach uczniów, a także rzetelna, dostosowana do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, 

informacja o aktualnej sytuacji związanej z wydarzeniami w Ukrainie. 

* Na co nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę podczas rozmów z dziećmi i uczniami: 

− nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich uczuciach i emocjach; 

− wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu; 

− bacznie obserwować dziecko/ucznia pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

− przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu); 

− omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc; 

− informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić  szkoła; 

− poinformować, do jakich osób, instytucji, urzędów mogą się zwrócić o pomoc uczniowie uchodźcy. 

*Podczas rozmów z dziećmi/uczniami z Ukrainy należy: 

− uwzględnić ich potrzebę okazywania innych emocji i uszanować decyzję o potrzebie rozmowy na temat toczącej się wojny; 

− wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa; nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju informować dzieci/uczniów, że z całego 

świata na Ukrainę kierowane jest wsparcie, w tym humanitarne, którego celem jest zakończenie działań wojennych; 

− podkreślać, że Polska jest bezpiecznym krajem, przyjmuje uchodźców z terenu Ukrainy i obejmuje ich pomocą; 

− ustalić czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy; 

− nie wzbudzać u uczniów niepotrzebnego lęku i niepokoju, dać dzieciom przestrzeń do mówienia o uczuciach i emocjach; 

− wskazać sposoby radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji, w obliczu obciążenia, strachu; 

− bacznie obserwować dziecko pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

− przedstawiać obecną sytuację (informacje dotyczące sytuacji politycznej, źródeł konfliktu); 



− omówić bądź przypomnieć zasady bezpieczeństwa, sygnały alarmowe, elementy obrony cywilnej, pierwszą pomoc; 

− informować, jakiego wsparcia im i ich rodzinom może udzielić  szkoła; 

*Aby rozmowy z dziećmi ukraińskimi dawały poczucie bezpieczeństwa, należy: 

− pomimo bariery językowej wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby 

i udzielić odpowiedniego wsparcia; 

− ustalić, czy uczeń lub jego rodzina potrzebują pomocy; 

− wskazać w najbliższym i dalszym otoczeniu osoby, urzędy, instytucje, które mogą świadczyć pomoc; 

− w zależności od potrzeb objąć dziecko i jego rodzinę pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

− zapoznać z podstawowymi zwrotami w języku polskim, różnicami w życiu codziennym w Polsce i w Ukrainie. 

 

            Aneks wchodzi w życie z dniem 07.04.2022 r. 

                                                                                                                                   Jarosław Sowiński  

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły 

 

 

 


