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Ramy prawne zadania

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.),
w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2020/2021 – sformułowanych w piśmie
DKO-WNP.4092.50.2020.DB z 3 lipca 2020 r. – dokonano zmiany
polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji
kryzysowej wywołanej pandemią.



Wytyczne dotyczące działań skierowanych 
do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej 

po powrocie do szkół i placówek

➢Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek.

➢Działania skierowane do uczniów.

➢Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.

➢Wymagania zakresie działalności poradni psychologiczno-
pedagogicznych.

➢Ustalenia dla kuratorów oświaty.

Wytycznedotyczącedziałań skierowanych douczniów irodzicóworaz kadry pedagogicznej po powrociedo szkół i placówek -Ministerstwo Edukacji iNauki - PortalGov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dotyczace-dzialan-skierowanych-do-uczniow-i-rodzicow-oraz-kadry-pedagogicznej-po-powrocie-do-szkol-i-placowek


Harmonogram działań w zakresie wsparcia 
wychowawczego i psychoprofilaktycznego 

środowiska szkolnego po powrocie do szkoły

ETAP PIERWSZY



od 21 maja 2021 r. do 30 maja 2021r.

• opracowanie i realizacja programów zajęć reintegracyjnych
w szkołach – odpowiedzialni za realizację: poradnie
psychologiczno - pedagogiczne we współpracy z dyrektorami
szkół;



do 18 czerwca 2021 r.

• przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych
na wspieranie uczniów przeżywających trudności po
doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną –
odpowiedzialni za realizację: poradnie psychologiczno -
pedagogiczne we współpracy z dyrektorami szkół



do 28 maja 2021 r.

• szkolenie z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej
dla placówek doskonalenia nauczycieli przeprowadzone przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji;

• szkolenie z diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze
i profilaktyczne dla placówek doskonalenia nauczycieli
przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji;



do 11 czerwca 2021 r.

Szkolenie z zakresu: 

• identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej (dla wychowawców
klas, pedagogów szkolnych) odpowiedzialni za realizację: placówki
doskonalenia nauczycieli we współpracy z dyrektorami szkół;

• diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne
(dla wychowawców klas, pedagogów szkolnych) - odpowiedzialni
za realizację: placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy
z dyrektorami szkół.



Dziękuję bardzo


