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Narodowy Program Wsparcia 
Uczniów po Pandemii
– działania Ministerstwa Edukacji i Nauki 



Powrót uczniów 
po pandemii do szkoły
– 4 programy Ministerstwa Edukacji i Nauki 

1. „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie 
i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie 
nauki zdalnej 

2. Zajęcia wspomagające dla uczniów

3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli

4. „Dobrze widzieć” – program profilaktyki krótkowzroczności



Wartość
projektów

(kwiecień-grudzień)
ok. 244 mln zł



„Aktywny powrót 
uczniów do szkoły”

 I etap – „WF z AWF - Aktywny powrót do szkoły”
– szkolenia dla nauczycieli

 II etap – „Sport Kluby”
– sportowe zajęcia dodatkowe dla uczniów

I
etap

II
etap

Wartość projektu:

ok. 42 mln zł

1. Program



„Aktywny powrót uczniów do szkoły”
– szkolenia dla nauczycieli

I
etap

1. Program

 ponad 46 tys. nauczycieli 
zgłoszonych na szkolenia

(Dane: stan na 5.07.2021 r.)



„Sport Kluby”
– sportowe zajęcia dodatkowe dla uczniów

1. Program

 przygotowanie programu zajęć aktywizujących 
oraz wdrożenie dodatkowych zajęć, które umożliwiają 
poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji w czasie 
epidemii

 przeprowadzenie diagnozy stanu kondycji fizycznej i stanu 
zdrowia w celu przygotowania analizy i rekomendacji 
dla działań zmierzających do ich poprawy

II
etap

7 lipca 
– rozpoczęcie rejestracji na Sport Kluby



Wartość projektu:

ok. 187 mln zł

Dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie 
zajęć wspomagających dla uczniów z obowiązkowych przedmiotów 
szkolnych stosownie do potrzeb.

W zajęciach – na zasadzie dobrowolności – mogą uczestniczyć 
uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych 
(w tym szkół specjalnych i artystycznych realizujących kształcenie ogólne). 

2. Program

Zajęcia wspomagające 
dla uczniów



Dyrektorzy szkół mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów 
w dwóch turach:

Udział uczniów w zajęciach wspomagających 
nie będzie obowiązkowy – zajęcia dla chętnych.

2. Program

i
Zajęcia wspomagające dla uczniów

I tura

zajęcia realizowane od 31 maja 2021 r. 
do 25 czerwca 2021 r.

II tura

zajęcia realizowane od 2 września 
2021 r. do 22 grudnia 2021 r.



2. Program

ponad 16 tys. szkół

Zajęcia wspomagające dla uczniów 
– zgłoszenia od samorządów (I i II tura)

86 proc. szkół



Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
dla uczniów i nauczycieli

Wartość projektu:

15 mln zł
 10 tys. godzin szkoleń dla nauczycieli, 

– szkolenia zwiększające kompetencje 
wychowawczo-profilaktyczne

 Realizacja programu – Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Fundacja PAN

3. Program



Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
dla uczniów i nauczycieli
 diagnoza problemów uczniów
 doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym interwencyjne
 szkolenia nauczycieli, szkolnych psychologów, pedagogów, uczniów i rodziców

Przykłady szkoleń:
 warsztaty z kreatywnych metod nauczania w kontakcie z przyrodą, dotyczące relacji 

rodzinnych, wsparcia rówieśniczego, budowania wspólnoty

3. Program



4. Program

Badania związane z profilaktyką krótkowzroczności 
u dzieci wczesnoszkolnych zrealizuje Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie

– z inicjatywy Ministra Edukacji Nauki Przemysława 
Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

„Dobrze widzieć” – pilotaż programu 
profilaktyki krótkowzroczności



 Program będzie realizowany w IV kwartale br.

 Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł

4. Program

„Dobrze widzieć” – pilotaż programu 
profilaktyki krótkowzroczności



Badania przesiewowe w grupie 900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół.

Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli 
oraz 450 rodziców dzieci objętych tym programem.

4. Program

„Dobrze widzieć” – pilotaż programu 
profilaktyki krótkowzroczności

300 uczniów z Lublina 300 uczniów 
z gminy miejskiej

300 uczniów 
z gminy wiejskiej
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