
PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

A. Część wstępna planowania 

1. Diagnoza potrzeb: 
Diagnozę potrzeb sporządzono na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 

2. Wybór problemu priorytetowego: 
Słaba integracja zespołów klasowych. 
 

3. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego: 
Poczucie przynależności do swojej klasy daje poczucie bezpieczeństwa, poprawia swobodę myśli i działania, co przekłada się na poczucie sukcesu w 
szkole. 
 

4. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego: 
Przyczyną problemu jest długotrwała izolacja w czasie nauki zdalnej. 
 

5. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego: 
Proponowane zadania mają na celu zachęcanie do współdziałania w ramach swoich klas i całej społeczności szkolnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. PLAN DZIAŁAŃ  

1. Podanie celu działań: 

       Dobre samopoczucie w szkole - poprawa relacji całej społeczności szkolnej. 

2. Określenie kryterium sukcesu: 

50% uczniów po 8 miesiącach działań stwierdzi poprawę relacji między rówieśnikami 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

• Osiągniecie celu wskażą ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli, relacje wychowawców, rozmowy z pracownikami szkoły 

• Analiza ankiet, zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań, wywiady, obserwacje 

• Osiągnięcie celu sprawdzi zespół SzPZ na przełomie maja i czerwca 

 

4. Zadania 

l.p. Nazwa zadania 
Kryterium 
sukcesu 

Sposób realizacji 
Okres/termin 

realizacji 
Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 
Środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia 
 wykonania zadania 

        

1. Przygotowanie 
planu pracy na 
rok szkolny 
2021/2022 

Przyjęcie przez 
Radę 
Pedagogiczną 
planu pracy SzPZ 

Zaprezentowanie 
planu 

wrzesień koordynator Plan pracy zespołu Dokumentacja szkolna 
 
 
 

2.  Zapoznanie 
rodziców z 
planem pracy 
SzPZ 

Przekazanie 
informacji 
rodzicom 
podczas zebrań 

Plan pracy znajdzie 
się na stronie www 
szkoły. 
Rodzicom klas I 
zostanie 
przedstawiona 
koncepcja SzPZ 

wrzesień Koordynator 
wychowawcy 
 
 
Wychowawca kl.1 

Plan pracy na 
www szkoły 

Zakładka SzPZ na www 
szkoły 
 
Protokoły z zebrań 

3. Czas życzliwości 100% klas 
weźmie udział w 
zadaniu 

Wylosowane pary 
klas przygotowują 
dla siebie coś 
miłego (taniec, 
piosenka, 

I półrocze Wychowawca  Wg własnego 
pomysłu 

Informacja w e dzienniku 
w wydarzeniach klasy 



podarunek) 

4. Realizacja 
programów 
profilaktycznych 
„Spójrz inaczej” 
„Chronimy 
dzieci” 
„Strażnicy 
uśmiechu” 
„Jak żyć z ludźmi” 

100% klas 
zrealizuje  
Tematykę z 
wybranego 
programu 

Praca na lekcji W ciągu roku Wychowawca  
Koordynatorzy 
programów 

scenariusze Informacja w e dzienniku 
wydarzeniach klasy 

5. Aktywne przerwy 100% klas 4-8 
przygotuje 
zabawę, układ 
taneczny 

Wg ustalonego 
harmonogramu 

W ciągu roku Wychowawca  
Nauczyciele wf 
uczniowie 

Wg własnego 
pomysłu 

Fotorelacja 

6. Stworzenie 
klasowego 
systemu 
udzielania 
pomocy 
koleżeńskiej 

100% klas 
stworzy własny 
klasowy system 
udzielania 
pomocy 

Praca na lekcji, 
forma plakatu 

Do końca 
października 

wychowawca Współpraca 
uczniowie 
wychowawca 
Zespół SzPZ 
zapozna się z 
tematem  

Prace na gazetce 
klasowej, zdjęcia na 
padlecie 

7. Lekcje 

wychowawcze w 

klasach IV – VIII, 

zajęcia w 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

na temat 

budowania 

pozytywnych 

relacji służących 

integracji zespołu 

klasowego  

 

100% klas pozna 
sposoby 
budowania 
pozytywnych 
relacji w grupie 

Tematy 
zrealizowane na 
godzinie z 
wychowawcą i w 
edukacji 
wczesnoszkolnej 

W ciągu roku wychowawcy Wg własnego 
pomysłu i potrzeb 

Zapis w e dzienniku 



8. „Namaluj 
emocje” 
Zadanie 
plastyczne dla 
klas 1-7 

Uczniowie 
dokonają 
wizualizacji 
swoich emocji 

Praca na lekcji 
plastyki 

listopad Nauczyciel plastyki Zdjęcia 
umieszczone na 
utworzonym 
padlecie 

padlet 

9. Ożywiamy 
emotki 
Rozmowa o 
uczuciach 
Praca plastyczna 
dla klas 1-8 

Uczniowie 
stworzą szkolną 
galerię emotek 

Praca na godzinie z 
wychowawcą 

marzec wychowawcy Wg własnego 
pomysłu 

Galerie na korytarzach 
szkolnych/ padlet 

10. Witamina 
uśmiechu -Gdzie 
ta witamina C? 
przeprowadzenie 
zajęć związanych 
ze zdrowym 
odżywianiem na 
bazie piramidy 
zdrowia i talerza 
zdrowia 

Uczniowie znają 
znaczenie 
witamin i zasady 
zdrowego 
odżywiania 

Realizacji tematów 
podczas lekcji 

grudzień Nauczyciele 
przedmiotów 
przyrodniczych, 
językowcy, 
wychowawcy, 
Opiekunowie 
świetlicy 

Wg własnego 
pomysłu 

Zapisy tematów w e 
dzienniku 

11. Monitorowanie 
samopoczucia 
społeczności 
szkolnej 

Ankieta zostanie 
przeprowadzona 
dwukrotnie 

Przeprowadzenie i 
opracowanie 
ankiety wśród 
uczniów, 
nauczycieli, 
pracowników, 
rodziców 

Październik 
 
maj 

Zespół SzPZ Ankiety SzPZ Wyniki zostaną 
umieszczone na www 
szkoły 

 

 

 

 



W ramach działań SzPZ będą realizowane programy i projekty: 

1. „Zdrowo jem, więcej wiem” klasy 1-3 

2. „Trzymaj formę „ klasa VII 

3. „Ratujemy i uczymy ratować” klasy 1-8 

4. „Między nami kobietkami” klasa VI dziewczynki 

5. „Nie spalaj się na starcie”  klasy VI 

6. ‘Palić, nie palić oto jest pytanie” klasy V 

7. „Projekt ESA” klasy 1-8 

8. Działania Policji związane z bezpieczeństwem 

 

EWALUACJA 

Informacje do ewaluacji pozyskiwane będą poprzez: 

➢ Analizę sprawozdań z poszczególnych działań i przeprowadzonych projektów, 

➢ Opracowanie i analizę ankiet i testów oceniających skuteczność działań, 

➢ Obserwację oczekiwanych zmian w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów, 

Narzędzia ewaluacji będą skierowane do: 

➢ Uczniów 

➢ Nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 

➢  Rodziców i opiekunów 

Ewaluacja będzie przeprowadzona przez szkolny Zespół Szkoły Promującej Zdrowie 

Koordynator Renata Kmieciak 



Kamila Kaseja 

Agnieszka Wojciechowska 

Elżbieta Mankiewicz 

Monika Wietecha 

Magdalena Pecold 

Małgorzata Siekierska 

Ewelina Skrzypczak-Kijak 

 

 


