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Część wstępna planowania 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania:   brak życzliwości między uczniami. 

 

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

 53,2% uczniów uważa że koledzy nie są lub raczej nie są dla niego życzliwi. 

 56,5% uczniów uważa, że koledzy nie pomogą mu, w razie potrzeb. 

 71,0% uczniów uważa, że koledzy rzadko sobie dokuczają/ośmieszają/przezywają 

 70,9% uczniów uważa, że uczniowie jego klasy nie starają się, aby ktokolwiek 

pozostał na uboczu 

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

Wyboru dokonał Szkolny Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie na podstawie ankiet 

oraz obserwacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019. 

Problem wybrano, gdyż uczeń i jego samopoczucie jest naszym priorytetem. W 

środowisku szkolnym spędza większą część dnia a to, czego nauczy się w zakresie zdrowia 

będzie procentować na przyszłość. 

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

 brak empatii 

 wpływ grupy rówieśniczej 

 brak życzliwej współpracy w relacji uczeń-nauczyciel 

 brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych 

 ogólny wygląd przestrzeni szkolnej 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

 rozwój empatii wśród dzieci 

 integracja dzieci między poszczególnymi klasami 

 poprawa wyglądu ogólnego szkoły 



PLAN DZIAŁAŃ  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Cel: zmniejszenie częstotliwości zachowań antyspołecznych. 

 

    Kryterium sukcesu: zmniejszenie o 5% odpowiedzi negatywnych (nie lub raczej nie) na pytanie „Uczniowie w mojej klasie są wobec siebie życzliwi” (w 

porównaniu do badania z czerwca 2019r.) 

 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel ? wyniki ankiet przed-po  

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel ? obserwacje, ankiety, wywiady z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel ? wskazani członkowie i koordynator SzPZ 

 

II. ZADANIA 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób 

realizacji 

Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia 

wykonania zadania 

Akcja „Miłe słówko 
dla kolegi”. 
 

30% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcji. 

W szkolnej 
bibliotece znajdzie 
się pudełko „Miłe 
słówko dla kolegi” 
do którego można 
wrzucić 
anonimową 
karteczkę 
zawierającą miłe 
słowo. 

X 2019r. – V 
2020r. 

Samorząd Szkolny 
Beata Stachowska 
Katarzyna Roeske 

Artykuły biurowe Raz w miesiącu członkowie 
Samorządu Uczniowskiego będą 
roznosić karteczki wybranym 
osobom. 15 % uczniów klas VI-VIII 
odpowie twierdząco na pytanie 
dotyczące zasadności akcji, zdjęcia. 

Odświeżenie 
wyglądu klas poprzez 
wyposażenie ich w 
nowe meble biurowe 
(biurka, szafy, 
regały). 

30% klas 
znajdujących się w 
szkole otrzyma 
nowe zestawy 
mebli. 

Wymiana mebli. IX 2019r. – XII 
2019r. 

Dorota Bębenek 
Małgorzata Gałaj 

Meble biurowe Zdjęcia klas w których znajdują się 
nowe meble. 



Zmiana toalety 
męskiej (znajdującej 
się przy sali 14) na 
toaletę damską. 

Dziewczęta będą 
krócej oczekiwać 
na możliwość 
skorzystania z 
toalety.  
 

Na początku 
stycznia zostanie 
zmieniona 
plakietka na 
drzwiach toalety. 
Toalety pod 
względem 
technicznym są 
dostosowane do 
zmian. 

I 2019r. Małgorzata Gałaj 
Katarzyna Roeske 

Artykuły biurowe  Zmiana przeznaczenia toalety 
odnotowana w spisie zmian na 
terenie szkoły. 

Organizacja konkursu 
na najpiękniejszy 
świąteczny wystrój 
sali. 

100% uczniów 
obecnych w szkole 
(klas I-III )weźmie 
udział w strojeniu 
klasy.  
 

Wykonanie 
dekoracji oraz 
udekorowanie sal 
lekcyjnych. 

XII 2019r. Uczniowie klas I- III 
Wychowawcy klas 
Monika Seweryn 

Dekoracje 
świąteczne 
Artykuły biurowe 

Zdjęcia ze wspólnych przygotowań i 
zamieszczenie relacji na stronie 
szkoły oraz funpage’u szkoły. 

Zabawy edukacyjne 
stanowiące formę 
relaksacji i 
odpoczynku w czasie 
zajęć lekcyjnych w 
klasach I – III. 

100% uczniów 
obecnych w szkole 
(klas I-III ) 
weźmie udział w 
zabawach. 

Przeprowadzenie 
zabaw w późnych 
godzinach 
popołudniowych. 

X 2019r. – V 
2020r. 

Uczniowie klas I-III 
Wychowawcy klas 
Monika Seweryn 

Artykuły biurowe 
Wyposażenie sal 
lekcyjnych  

Zapisy w dzienniku lekcyjnych. 
Zdjęcia wspólnych zabaw. 

„Zdrowa przerwa” 100% uczniów 
klas I –III 
obecnych w szkole 
spożyje 
owoc/warzywo w 
czasie przerwy. 

Raz w tygodniu 
uczniowie klas I-
III realizują 
„Zdrową przerwę” 
poprzez spożycie 
owocu/warzywa w 
czasie przerwy 
międzylekcyjnej. 

X 2019r. – V 
2020r. 

Uczniowie klas I-III 
Wychowawcy klas 
Monika Seweryn 

Warzywa i owoce 
przyniesione przez 
uczniów do szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 
realizujące „Zdrowe przerwy”. 

Środa dniem bez 
słodyczy 

100% uczniów 
klas 0- VIII 
obecnych w szkole 
weźmie udział w 
akcji. 

Jeden dzień w 
tygodniu 
uczniowie mają za 
zadanie 
powstrzymać się 
od słodkich 
przekąsek. 

XI 2019r.- V 
2020r. 

Uczniowie klas 0-
VIII 
Wychowawcy klas 
Monika Seweryn 
Katarzyna Roeske 

Posiłki 
przyniesione przez 
uczniów do szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 
realizujące „Środy bez słodyczy”. 

Przeprowadzenie 
zajęć życzliwości 
wobec zwierząt dla 
uczniów świetlicy i 
klas IV - VIII. 

100% obecnych w 
czasie zajęć 
uczniów weźmie 
udział w akcji. 

Uczniowie klas 
IV-VIII w czasie 
dwóch godzin 
wychowawczych 
będą mieć zajęcia 

XI 2019r. – V 
2020r. 

Beata Stachowska 
Aniela Panek 
Katarzyna Roeske 
Wychowawcy klas 

Ksiązki 
Artykuły biurowe 

Wpisy w e-dzienniku, zdjęcia. 



z nauczycielem 
biblioteki na temat 
empatii i 
życzliwości wobec 
zwierząt.. 
 

Nauka relaksacji. 100% uczniów 
obecnych w szkole 
weźmie udział w 
nauce. 

Uczniowie klas 
IV-VIII w czasie 
godzin 
wychowawczych 
będą mieć zajęcia 
z nauki relaksacji. 

IX 2019r.- V 
2020r. 

Katarzyna Roeske 
Wychowawcy klas 

Książki, 
materiały audio, 
komputer, 
drukarka 

Wpisy w e-dzienniku. 

Zabawy grupowe na 
lekcjach wf w 
klasach I -III 

100% obecnych 
uczniów weźmie 
dział w zabawach. 

Uczniowie klas I –
III w czasie zajęć 
wychowania 
fizycznego będą 
ćwiczyć i 
rywalizować w 
drużynach. 

X 2019r. – VI 
2020r. 

Monika Seweryn 
Wychowawcy klas 

Książki, 
radiomagnetofon, 
materiały audio 

Wpisy w e-dzienniku 
Zdjęcia 

Udostępnienie toalety 
damskiej na 
pierwszym piętrze. 

Zwiększenie ilości 
toalet dla 
dziewcząt. 

Zmiana toalety 
męskiej na damską 
znajdującej się 
przy sali 14. 

I 2020r. Katarzyna Roeske 
Małgorzata Gałaj 

Plakietka Zdjęcia 

Pełnienie dyżurów 
wspomagających 
przez uczniów z 
wolontariatu na 
parterze. 

Połowa uczniów 
zaangażowana w 
wolontariat będzie 
wspomagać 
nauczycieli w 
pełnieniu dyżurów 
na parterze. 

Uczniowie 
zaangażowani w 
wolontariat jedną 
przerwę w ciągu 
dnia będą spędzać 
jako pomocnicy 
dyżurujących. 

X 2019r. – V 
2020r. 

Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe Zdjęcia 

Zbiórka nakrętek 30% uczniów klas 
I-VIII będzie brać 
udział w akcji 
zbiórki nakrętek. 

Do kosza 
zlokalizowanego 
przy pokoju 
nauczycielskim 
uczniowie i ich 
rodzice mogą 
wrzucać 
zgromadzone w 
domach nakrętki. 

IX 2019r.- V 
2020r. 

Beata Horała 
Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe Zdjęcia  

Dzień szalonej 
fryzury 

10% uczniów klas 
I –VIII weźmie 
udział w Dniu 

Uczniowie mają 
możliwość 
wykonać dowolna 

IX 2019r. – Dzień 
Chłopaka 

Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe, 
komputer, 
drukarka 

Zdjęcia udostępnione na funpage’u 
szkoły. 



szalonej fryzury fryzurę i przyjść w 
niej do szkoły. 

Dzień wiosny 
(„Dzień wiosennej 
fryzury”) 

100% uczniów  
będących w szkole 
weźmie udział w 
akcji. 
 
 

Uczniowie mają 
możliwość 
wykonać wiosenną 
fryzurę i przyjść w 
niej do szkoły. 
W tym dniu nie 
będzie 
sprawdzianów, 
odpowiedzi 
ustnych. 
 

20 III 2020r. Beata Urbanek Komputer, 
drukarka 

Zdjęcia udostępnione na funpage’u 
szkoły. 

Dzień Misia 
 
 

5% uczniów klas I-
VIII weźmie 
udział w akcji. 

Zbiórka artykułów 
plastycznych. 
Uczniowie mają 
możliwość 
przyniesienia 
swojej misia. 

XI 2019r. Danuta Derheld  Artykuły biurowe, 
komputer, 
drukarka 

Zdjęcia udostępnione na funpage’u 
szkoły. 

Dzień oryginalnego 
plecaka. 
 
 

10% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcji. 

Uczniowie mają za 
zadanie 
przyozdobić 
plecak w dowolny 
sposób. 
 

V 2020r. Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe, 
komputer, 
drukarka 

Zdjęcia udostępnione na funpage’u 
szkoły. 

Zespół muzyczny 
 

100% uczniów 
uczęszczających 
na zajęcia, weźmie 
udział w 
koncertach. 
 

Chętni uczniowie 
klas trzecich raz w 
tygodniu spotykać 
się będą na 
zajęciach 
muzycznych. 
Wystąpienia 
zespołu 
muzycznego będą 
uświetniać 
wydarzenia 
szkolne. 

IX 2019r. – V 
2020r. 

Kinga Ryś Artykuły biurowe, 
radioodtwarzacz, 
platformy 
muzyczne 
dostępne w 
Internecie 

Zdjęcia wykonane w czasie 
uroczystości szkolnych. 

Akcja „Góra grosza” 
 

5% uczniów klas I- 
III weźmie udział 
w akcji zbiórki 
groszy. 

Chętni uczniowie 
będą wrzucać 
monety do puszek 
zlokalizowanych 
w wybranych 

XII 2019r. Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Artykuły biurowe, 
puszki metalowe, 
słoiki szklane, 
darowizny 

Zdjęcia udostępnione na www 
szkoły i funpage’u szkoły. 



punktach szkoły. 
 

Akcje charytatywne - 
„Bursztynowa 
przystań” 

20% uczniów klas 
I-VIII weźmie 
udział w akcjach.  

Zbiórka darów na 
potrzeby 
wybranych 
osób/placówki: 
sprzedaż 
kalendarzy, kwesta 
listopadowa, Pola 
Nadziei, zbiórka 
produktów z okazji 
Bożego 
Narodzenia. 

IX 2018r. – V 
2019r.  

Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 

Darowizny Zdjęcia darów zebranych przez 
uczniów klas I-VIII.  

Akcja „Ciapkowo” 
 
 

5% uczniów klas I-
VIII weźmie 
udział w akcji 
zbiórki darów. 

Chętni uczniowie 
będą przekazywać 
produkty dla 
zwierząt do 
wybranych miejsc 
w szkole. 

I - II 2020r. Beata Urbanek 
Aniela Panek 

Artykuły biurowe, 
darowizny 

Zdjęcia udostępnione na www 
szkoły i funpage’u szkoły. 

Aktywne przerwy z 
muzyką. 

15% uczniów klas 
1-4 spędzi długą 
przerwę na 
zabawie z muzyką. 

Średnio dwa razy 
w miesiącu na 
dolnym holu 
odbywać się będą 
aktywne przerwy. 

XII 2019r.-II 
2020r. 

Samorząd 
Uczniowski 

Radiomagnetofon  Zdjęcia i publikacje na funpage’u 
szkoły. 

Pomoc w Domu 
Pomocy Społecznej 

10% uczniów 
wybranej klasy 7 
weźmie udział w 
zajęciach z 
pensjonariuszami 
DPS. 

Chętni uczniowie 
wybranej klasy 7 
będą spędzać czas 
z 
pensjonariuszami.  

XII 2019r. – V 
2020r. 

Beata Prokopiuk 
Samorząd 
Uczniowski 
Uczniowie klasy 7 

Artykuły biurowe Wpisy w dzienniku wolontariatu. 

 

Katarzyna Roeske 

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 


