
 

Planowanie: Arkusz A  

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Uczniowie dokuczają sobie, nie są wobec siebie 

życzliwi. 

 

 

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

 Wyniki badań ankietowych wykazały, że: 

 

 - 48,3% uczniów uważa, że koledzy w jego klasie są nieżyczliwi 

 - 49,1% uczniów uważa, że koledzy często lub zawsze dokuczają sobie 

 - 50,0% uczniów twierdzi, że koledzy w ich klasie nie starają się pozostawiać na uboczu 

innych osób 

 - 33,3% uczniów ocenia, że koledzy w klasie nie starają się pomóc osobie w potrzebie 

 

 Wyniki potwierdzają również obserwacje nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.  

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

 

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

oraz obserwacji. Wybór zespołu został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną. 

 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 w przyszłości. Uważamy, że działania wprowadzone w bieżącym roku 

szkolnym mogą również przynieść wymierny wpływ na zachowanie uczniów wobec mienia 

szkolnego. Uczniowie ucząc się empatii, mogą zwracać bacznie uwagę na otaczające ich 

środowisko. 

 

2. Główne przyczyny problemu: 

 

 brak empatii 

 wpływ grupy rówieśniczej 

 zbyt słabe uwrażliwianie na potrzeby osób z najbliższego otoczenia 

 trudności w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z dwuletniej niejednorodnej 

edukacji szkolnej (nauka zdalna, hybrydowa, stacjonarna). 

 

 



3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu: 

 

 rozwój empatii wśród dzieci poprzez liczne akcje charytatywne czy społeczne na 

terenie szkoły 

 integracja dzieci między poszczególnymi klasami 



PLAN DZIAŁAŃ  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Cel: Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań między uczniami. 

 

    Kryterium sukcesu: 10% mniej odpowiedzi „raczej nie” oraz „nie” w pytaniach ankiety dla uczniów część B – pytania 10-16. 

 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel ? Wyniki ankiet wykonanych w maju 2023r. zawierające pytania z części B – pytania 10-16; wywiady z pracownikami 

pedagogicznymi i niepedagogicznymi szkoły. 

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

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel ? Koordynator SzPZ oraz wskazani członkowie zespołu SzPZ. 

 

 

II. ZADANIA 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna/ 

wykonawcy 

Potrzebne 

środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia 

wykonania zadania 

Program „Trzymaj 

formę”. 

100% uczniów  klas 

I-VIII obecnych w 

szkole skorzysta z 

zadań 

podejmowanych w 

ramach projektu. 

Wybrane działania 

związane z aktywnością 

fizyczną i zdrowym 

odżywianiem 

realizowane są w czasie 

zajęć lekcyjnych i poza 

nimi w czasie zajęć 

dodatkowych. 

Cały rok Anna Broda 

Wychowawcy klas 

Materiały 

biurowe, pomoce 

dydaktyczne, 

akcesoria 

sportowe, 

komputer, 

projektor. 

Zdjęcia przedstawiające uczniów 

biorących udział w różnych 

działaniach. 

Program edukacji 

sportowej Miasta 

Gdyni „Wgraj się” 

100% uczniów klas 

1-3 obecnych w 

szkole weźmie udział 

w programie. 

Zajęcia wychowania 

fizycznego prowadzone 

przez profesjonalnych 

trenerów oraz warsztaty 

i spotkania z 

dietetykiem. 

X 2022r. – VI 

2023r. 

Aniela Panek Materiały 

biurowe, 

sprzęt sportowy, 

projektor, 

komputer. 

Zdjęcia przedstawiające 

uczestników programu. 



„Piątek – owocowo-

warzywny dzień w 

szkole”. 

 

100% uczniów klas I 

–VIII obecnych w 

szkole spożyje 

owoc/warzywo w 

czasie przerwy. 

Raz w tygodniu 

uczniowie klas I-VIII 

realizują zadanie 

poprzez spożywanie 

owoców/warzyw w 

czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

X 2022r. – V 

2023r. 

Wychowawcy klas 

Karolina Śrama 

Katarzyna Roeske 

Warzywa i owoce 

przyniesione przez 

uczniów do 

szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 

realizujące „Zdrowe przerwy”. 

„Poniedziałek i 

środa dniami bez 

słodyczy”. 

100% uczniów klas 

0- VIII obecnych w 

szkole weźmie udział 

w akcji. 

Dwa dni w tygodniu 

uczniowie mają za 

zadanie powstrzymać się 

od słodkich przekąsek. 

XI 2022r.- V 

2023r. 

Katarzyna Roeske 

Karolina Śrama 

Wychowawcy klas 

Posiłki 

przyniesione przez 

uczniów do 

szkoły. 

Zdjęcia przedstawiające osoby 

realizujące „Poniedziałki i środy 

bez słodyczy”. 

Projekt „Bądź 

unplugged” 

100% uczniów 

wybranych klas 

obecnych w szkole 

skorzysta z zajęć w 

ramach projektu. 

Cykl zajęć dotyczących 

propagowanie życia bez 

papierosów, alkoholu 

oraz narkotyków. 

II semestr  Aleksandra 

Orlikowska, Anna 

Broda, Anna 

Polańska, Roksana 

Matejczuk, 

Magdalena Rzepecka 

Komputer, 

projektor, 

materiały biurowe. 

Zdjęcia przedstawiające zajęcia 

realizujące projekt. 

Akademia czerniaka 

 

100% uczniów klas 7 

i 8 obecnych w 

szkole w czasie zajęć 

weźmie udział. 

W czasie zajęć godzin 

wychowawczych oraz 

doraźnych zastępstw 

przedstawienie 

profilaktyki dbania o 

skórę oraz zapobiegania 

nowotworowi skóry. 

X 2022r. -  V 

2023r. 

Aleksandra 

Orlikowska 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor. 

Adnotacja w Librus. 

Wprowadzenie 

tematyki 

prozdrowotnej do 

zajęć godziny 

wychowawczej i w 

czasie zajęć w 

świetlicy. 

 

100% uczniów klas 

4-8, obecnych w 

czasie godzin 

wychowawczych 

weźmie udział w 

lekcjach. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

zajęciach. 

W czasie godzin 

wychowawczych 

wprowadzanie tematyki 

związanej ze zdrowym 

trybem życia. 

X 2022r. – V 

2023r. 

Katarzyna Roeske 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały 

dydaktyczne dla 

uczniów i 

nauczycieli. 

Adnotacje w Librus. 

Zbiórka nakrętek dla 

Antosia. 

30% uczniów klas I-

VIII będzie brać 

udział w akcji zbiórki 

nakrętek. 

Zbieranie nakrętek po 

napojach do koszy 

zlokalizowanych w 

szkole. 

IX 2022r.- VI 

2023r. 

Beata Prokopiuk 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Artykuły biurowe Zdjęcia udostępnione na 

funpage’u szkoły. 

Akcja „Góra 

grosza”. 

 

30% uczniów klas I- 

VIII weźmie udział w 

akcji zbiórki groszy. 

Chętni uczniowie będą 

wrzucać monety do 

puszek zlokalizowanych 

w wybranych punktach 

XI-XII 2022r. Beata Prokopiuk 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Artykuły biurowe, 

puszki metalowe, 

słoiki szklane, 

darowizny 

Zdjęcia udostępnione na www 

szkoły i funpage’u szkoły. 



szkoły. 

Akcje charytatywne 

- 

„Bursztynowa 

przystań”. 

20% uczniów klas I-

VIII weźmie udział w 

akcjach.  

Zbiórka darów na 

potrzeby wybranych 

osób/placówki: 

sprzedaż kalendarzy, 

zbiórka z okazji DEN, 

kwesta listopadowa, 

Pola Nadziei, zbiórka 

produktów z okazji 

Bożego Narodzenia. 

X 2022r. – V 

2023r.  

Beata Prokopiuk 

Szkole Koło 

Wolontariatu 

Świetlica szkolna 

Darowizny Zdjęcia darów zebranych przez 

uczniów klas I-VIII. 

Zbiórka karmy na 

rzecz schroniska 

Ciapkowo. 

30% uczniów klas I-

VIII weźmie udział w 

akcji. 

Zbiórka darów w 

wyznaczonych 

miejscach w szkole. 

X 2022r. – V 

2023r. 

Beata Urbanek 

Beata Prokopiuk 

 

Kosze, pudła na 

dary 

Zdjęcia uwieczniające zebrane 

dary. 

Zbiórka pustych 

opakowań po 

tuszach „Tusz do 

paki”. 

30% uczniów klas I-

VIII weźmie udział w 

akcji. 

Zbiórka tuszy w 

wyznaczonych 

pojemnikach, 

rozmieszczonych w 

salach lekcyjnych. 

IX 2022r. – VI 

2023r. 

Beata Prokopiuk 

Samorząd 

Uczniowski 

Pudła na zużyte 

tusze 

Zdjęcia uwieczniające zebrane 

opakowania po tuszach. 

Głośne czytanie w 

bibliotece. 

Wolontariusze z klas 

7-8 oraz chętni 

uczniowie klas I-III 

wezmą udział w 

akcji. 

Głośne czytanie 

wybranych pozycji przez 

członków Szkolnego  

Koła Wolontariatu. 

Cały rok Beata Stachowska Pozycje książkowe Zdjęcia uwieczniające wybrane 

momenty z akcji. 

Dzień Misia. 

 

 

5% uczniów klas I-

VIII weźmie udział w 

akcji. 

Zbiórka artykułów 

plastycznych. Uczniowie 

mają możliwość 

przyniesienia swojej 

misia. 

XI 2023r. Danuta Derheld  

 

 

 

 

Artykuły biurowe, 

komputer, 

drukarka 

Zdjęcia udostępnione na 

funpage’u szkoły. 

Wiosenna akcja 

sprzątania 

środowiska „Czas na 

wiosenne porządki” 

30% członków 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu weźmie 

udział w akcji. 

Sprzątanie wybranego 

miejsca w Gdyni. 

III 2023r. Beata Prokopiuk 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

Worki na śmieci, 

rękawiczki 

jednorazowe 

Zdjęcia uwieczniające akcję, 

udostępnione na funpage’u 

szkoły. 

Wyznaczenie 

oddziałom 

klasowym 

konkretnych godzin 

wydawania 

posiłków. 

100% uczniów 

korzystających z 

obiadów w szkole 

skorzysta z akcji. 

Oddziały klasowe mają 

stałe, wyznaczone 

godziny wydawania 

posiłków. 

IX 2022r. – VI 

2023r. 

Katarzyna Borawska --- Grafik wydawania obiadów w 

szkole. 

„Miłe słówko dla 

kolegi”. 

 

 

40% uczniów klas I-

VIII skorzysta z 

możliwości 

podzielenia się 

Do skrzyni 

pozostawionej w 

bibliotece szkolnej 

uczniowie mogą 

XI 2022r. – V 

2023r. 

Katarzyna Roeske 

Samorząd Szkolny 

Skrzynia, kłódka, 

artykuły biurowe, 

drukarka, 

komputer. 

Zdjęcia uwieczniające akcję. 



 dobrym słowem. wrzucać kartki z miłym 

słowem adresowanym 

do kolegów. 

Aranżacja 

przestrzeni ciszy. 

100% chętnych 

uczniów klas I-VIII 

będzie mogło 

skorzystać z 

wypoczynku w sali 

ciszy. 

Doposażenie przestrzeni 

ciszy w niezbędne meble 

oraz elementy 

dekoracyjne. 

IX 2022r. – V 

2023r. 

Katarzyna Roeske 

Rada Rodziców 

Materiały 

biurowe, akcesoria 

oraz meble, 

komputer. 

Zdjęcia sali ciszy opublikowane 

na stronie www oraz funpage’u 

szkoły i Rady Rodziców. 

Wyciszenie 

stołówki. 

50% uczniów klas 1-

8 weźmie udział w 

przygotowaniu 

dekoracji 

wystawionych na 

sprzedaż w dniu 

jarmarku 

bożonarodzeniowego. 

Wyciszenie stołówki 

celem zminimalizowania 

pogłosu. 

XII 2022r. – VI 

2023r. 

Katarzyna Roeske 

Agata Zawichrowska 

Rada Rodziców 

Materiały 

biurowe, elementy 

wyposażenia 

wnętrz. 

Zdjęcia stołówki ze wspólnych 

przygotowań na stronie www 

oraz funpage’u szkoły i Rady 

Rodziów. 

Organizacja 

konkursu na 

najpiękniejszy 

świąteczny wystrój 

sali. 

100% uczniów 

obecnych w szkole 

(klas I-III oraz klas 

IV-VIII)weźmie 

udział w strojeniu 

klasy.  

Wykonanie dekoracji 

oraz udekorowanie sal 

lekcyjnych. 

XII 2022r. Karolina Śrama 

Katarzyna Roeske 

Uczniowie klas I- III 

Wychowawcy klas 

IV-VIII 

 

Dekoracje 

świąteczne, 

artykuły biurowe 

Zdjęcia ze wspólnych 

przygotowań zamieszczone na 

stronie szkoły oraz funpage’u 

szkoły. 

Zajęcia gotowania. 100% uczniów klas I-

VIII obecnych w 

czasie planowanych 

zajęć weźmie udział 

we wspólnym 

gotowaniu. 

Wykonanie prostych, 

zdrowych posiłków. 

X 2022r. – V 

2023r. 

Wychowawcy klas  Produkty 

spożywcze 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 

zajęć zamieszczone na stronie 

szkoły oraz funpage’u szkoły. 

Pieczenie pierników.  100% chętnych 

uczniów weźmie 

udział w 

przygotowywaniu  i 

wypiekaniu 

pierników. 

Wykonanie pierników. XII 2022r. Anna Piątek Produkty 

spożywcze 

Zdjęcia z akcji zamieszczone na 

funpage’u szkoły. 

„MasterChef”. 100% chętnych 

uczniów klas IV-VIII 

weźmie udział w 

akcji. 

Wykonanie sałatki. VI 2023r. Anna Polańska 

Ewa Nowak 

Produkty 

spożywcze 

Zdjęcia z konkursu zamieszczone 

na funpage’u szkoły. 

Zajęcia w ramach 

programu „Apteczka 

pierwszej pomocy 

100% uczniów klas I 

–III obecnych w 

czasie zajęć weźmie 

Zajęcia uczące dzieci 

podstawowych 

umiejętności 

XI 2022r.- V 

2023r. 

Anna Wendt Materiały biurowe Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 

zajęć oraz wpis do Librus. 



emocjonalnej”. udział programie. społecznych i 

emocjonalnych. 

Pogotowie lekcyjne. Wybrane osoby 

chętne wezmą udział 

w udzielaniu pomocy 

uczniom z 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

Zajęcia doraźne w 

ramach potrzeb 

pojawiających się w 

roku szkolny, 

IX 2022r. – VI 

2023r. 

Anna Polańska 

Wolontariusze 

Materiały biurowe Adnotacja w Librus. 

Zbieramy szyszki –

tworzymy ściółkę na 

patio. 

100% uczniów klas I-

III obecnych w 

szkole podczas 

spaceru zbierze 

szyszki. 

Zbieranie szyszek ma na 

celu wytworzenie ściółki 

dla roślin kwasolubnych 

rosnących na naszym 

patio. 

X 2022r. Karolina Śrama Reklamówki Zdjęcie ze wspólnie spędzonego 

czasu oraz zdjęcie zwycięzców na 

funpage’u szkoły. 

Zmysły i zdrowie – 

wpływ komputera na 

zdrowie. 

100% uczniów klas I-

III obecnych w 

szkole weźmie udział 

w działaniach. 

Zajęcia propagujące 

zdrowe nawyki związane 

z użytkowaniem 

komputerów. 

II semestr Karolina Śrama 

Wychowawcy klas I-

III 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor 

multimedialny 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 

zajęć zamieszczone na funpage’u 

szkoły. 

„Zdrowo jem, więcej 

wiem”. 

100% uczniów klas I-

III obecnych w czasie 

zajęć weźmie udział 

w zadaniach. 

Zajęcia propagujące 

zdrowy styl życia, 

spożywanie warzyw, 

owoców i picie wody. 

II semestr Karolina Śrama Materiały 

biurowe, 

produkty 

spożywcze 

Wpis do Librus, zdjęcia 

zamieszczone na funpage’u 

szkoły. 

Chwila dla zdrowia 

– zajęcia sportowe. 

100% uczniów klas I-

III obecnych w 

szkole weźmie udział 

w działaniach. 

Zajęcia pod postacią gier 

i zabaw ruchowych 

realizowane w czasie 

przerw. 

Cały rok Karolina Śrama Akcesoria 

sportowe 

Zdjęcia uwieczniające wspólne 

gry i zabawy. 

Spacery w czasie 

zajęć wychowania 

fizycznego. 

100% uczniów klas I-

III obecnych w 

szkole weźmie udział 

w spacerach. 

Spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu, w 

lesie. 

II semestr Karolina Śrama - Wpis do Librus. 

Elementy 

ułatwiające uczenie 

się i zapamiętywanie 

100% uczniów klas I-

VIII obecnych w 

danym dniu w szkole 

skorzysta ze 

wskazówek. 

Przekazywane uczniom 

klas I-VIII sposobów, 

technik na 

zapamiętywanie i 

szybkie uczenie się. 

Cały rok Karolina Śrama 

Katarzyna Roeske 

Wychowawcy klas  

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor 

Sporządzanie krótkich 

wskazówek na tablicy czy w 

zeszycie ucznia. 

Program „Szkoła 

odpowiedzialna 

cyfrowo”. 

100% uczniów klas 

4-8 obecnych w 

szkole skorzysta z 

zajęć. 

Zajęcia propagujące 

higienę cyfrową m.in. 

podejmowanie działań w 

zakresie e-uzależnień. 

Cały rok Anna Piątek Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 

zajęć i podejmowanych działań. 

Program „Dobrze, że 

jesteś”. 

100% uczniów klas 

4-8 obecnych w 

szkole skorzysta z 

Zajęcia na temat 

profilaktyki depresji oraz 

dostępnych form 

Cały rok Anna Piątek Materiały 

biurowe, 

komputer, 

Zdjęcia ze wspólnie spędzonych 

zajęć i podejmowanych działań. 



zajęć. pomocy, radzenia sobie 

ze stresem i izolacją 

spowodowaną pandemią. 

projektor 

Trening autogenny 

Schulza.  

100% uczniów klas 6 

obecnych w czasie 

zajęć godziny 

wychowawczej 

weźmie udział w 

treningu. 

Nauka relaksacji oraz 

podnoszenia 

samoświadomości. 

XI 2022r. – V 

2023r. 

Katarzyna Roeske Materac, 

radiomagnetofon 

Wpis do Librus. 

„Wyścig po 

zdrowie” szkolny 

projekt 

prozdrowotny. 

40% uczniów klas 7-

8 weźmie udział w 

projekcie. 

Propagowanie życia bez 

napojów 

energetycznych. 

Szukanie alternatyw dla 

„energetyków”. 

II semestr Katarzyna Roeske 

Wychowawcy klas 

Materiały 

biurowe, artykuły 

sportowe, pomoce 

dydaktyczne, 

komputer, 

projektor, 

drukarka 

Zdjęcia z przeprowadzonej akcji 

zamieszczone na www szkoły i 

funpage’u. 

Projekt „Bądź jak 

lustro – odbijaj 

dobre emocje !” 

100% uczniów klasy 

6d obecnych w 

szkole weźmie udział 

w tworzeniu projektu. 

100% uczniów 

obecnych w szkole 

będzie odbiorcą 

projektu 

Propagowanie 

otwartości na drugiego 

człowieka, 

uwrażliwianie i uczenie 

empatii. 

Cały rok Katarzyna Roeske 

Uczniowie klasy 6d 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor, 

drukarka. 

Zdjęcia z przeprowadzanych 

akcji w ramach projektu 

zamieszczone na funpage’u 

szkoły. 

Światowy Dzień 

Życzliwości 

100% uczniów 

obecnych w szkole 

weźmie udział w 

akcji. 

Propagowanie 

otwartości na drugiego 

człowieka, 

uwrażliwianie i uczenie 

empatii. 

21 XI 2022r. Katarzyna Roeske 

Uczniowie klasy 6d 

Członkowie SU 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

drukarka. 

Zdjęcia z przeprowadzonej akcji 

umieszczone na funpage’u 

szkoły. 

Organizacja grupy 

małych ekologów. 

100% uczniów 

zrzeszonych do grupy 

weźmie udział w 

działaniach. 

Propagowanie troski o 

środowisko, dbałości o 

środowisko naturalne. 

Cały rok Karolina 

Schirmacher 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor, 

drukarka 

Wpis do Librus, zdjęcia na 

funpage’u szkoły. 

Bądź bezpieczny na 

drodze 

 100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji 

Zajęcia praktyczne : 

poznanie znaków 

drogowych oraz nauka 

bezpiecznego 

przechodzenia przez 

jezdnię. 

IX 2022 r. Karolina Korzycka Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor. 

Wpis w Librus. 

Bezpieczny przejazd 

kolejowy 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

Cykl zajęć kształtujący 

nawyk bezpiecznego 

X 2022r. Karolina Korzycka Materiały 

biurowe, 

Wpis do Librus, zdjęcia na 

funpage’u szkoły. 



weźmie udział w 

akcji 

przekraczania przejazdu 

kolejowego. 

komputer, 

projektor, 

drukarka 

Dzień mediacji  100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji 

Metody aktywizujące – 

burza mózgów – 

mediacje; film 

edukacyjny pt.: 

„Mediacje w szkole” 

X 2022 r. Karolina Korzycka Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor, 

drukarka 

Wpis w Librus. 

Zajęcia 

wprowadzające w 

cykl projektu 

Uniwersytetu Dzieci 

„Przyroda z klasą. 

Czy wiesz, jak żyje 

jeż ?” 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Wskazanie ogromnej roli 

śmiechu na zdrowie 

człowieka. 

X 2022r. Katarzyna Borawska Materiały biurowe Wpis do Librus. 

Zajęcia 

wprowadzające w 

cykl projektu 

Uniwersytetu Dzieci 

„Co zrobić, kiedy 

nic nie można zrobić 

?” 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zapoznanie dzieci ze 

sposobami radzenia 

sobie ze stresem, złością, 

frustracją i bezsilnością”  

X 2022r. Katarzyna Borawska Materiały biurowe Wpis do Librus. 

Zajęcia dotyczące 

uczuć, empatii: 

„Wychowanie przez 

rymowanie”,  

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Ćwiczenia kształcące 

umiejętność radzenia 

sobie z emocjami, 

zasadami dobrego 

wychowania.  

IX 2022r. – I 

2023r. 

Katarzyna Borawska 

Karolina Korzycka 

Materiały biurowe Wpis do Librus i zdjęcia 

uwieczniające zajęcia. 

Międzynarodowy 

projekt czytelniczy 

„Magiczna moc 

bajek” – „Bajkowa 

podróż do krainy 

wartości i dziecięcej 

wyobraźni”. 

100% uczniów 

obecnych z świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Promocja wartości 

moralnych i 

kształtowanie postaw 

prospołecznych u dzieci 

poprzez działania 

edukacyjne oparte o 

wspólną lekturę bajek i 

baśni. 

X 2022r. – V 

2023r. 

Joanna Szmitke 

Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały 

biurowe, książki 

Wpis do Librus, zdjęcia na www 

szkoły oraz funpage’u. 

„Od dobra do dobra” 

akcja Fundacji 

Przytulny Domek 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Promocja życia w 

otoczeniu życzliwych 

ludzi, propagowanie 

spokoju w życiu oraz 

dostrzegania wartości 

pokoju. 

XI 2022r. Katarzyna Borawska Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projektor, 

drukarka 

Wpis do Librus. 

Jajko wielkanocne – 100% uczniów Wykonanie III 2023r. Katarzyna Borawska Materiały biurowe Zdjęcia na funpage’u szkoły. 



akcja w Centrum 

Handlowym Riwiera 

chętnych weźmie 

udział w akcji. 

styropianowego jaja 

wielkanocnego. 

Uczniowie klas IV-

VIII 

Bezpieczni w sieci. 100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zajęcia uświadamiające 

zagrożenia płynące z 

nieostrożnego 

korzystania z Internetu. 

X 2022r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Wpis do Librus. 

Akcja „Kolorowe 

kredki – zbieramy 

kredki i pomagamy 

wyjątkowym i 

niesamowitym”. 

20% osób 

uczęszczających do 

świetlicy przyniesie 

kredki. 

Przyniesienie kredek, 

które zostaną 

przetworzone a fundusze 

zostaną przekazane na 

cele charytatywne. 

X 2022r. – VI 

2023r. 

Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 

Wsparcie Fundacji 

„Mam marzenie”. 

20% osób 

uczęszczających do 

świetlicy przyniesie 

pluszaka do świetlicy 

Zbiórka pluszaków z 

okazji Dnia Pluszowego 

Misia. 

XI 2022r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 

Wsparcie Fundacji 

„Przytulny domek” 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Wykonanie 

„przytulnych” kartek 

Cały rok Katarzyna Borawska Materiały 

plastyczne 

Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Wsparcie Wielkiej 

Orkiestry 

Świątecznej 

Pomocy.  

20% uczniów klas 0-

VIII weźmie udział w 

akcji 

Przekazanie kartek z 

motywem serca 

wyszywanych haftem 

matematycznym. 

XII 2022r. –  

I 2023r. 

Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia przekazanych darów. 

Zdrowo, bo 

sportowo. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Cykl zajęć zachęcający 

dzieci do aktywnego 

wypoczynku. 

XII 2022r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Bezpieczeństwo i 

radość sportów i 

zabaw zimowych. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Cykl zajęć mający na 

celu zapoznanie dzieci z 

zasadami bezpiecznej 

zabawy podczas ferii 

zimowych. 

I 2023r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w 

dzienniku zajęć świetlicy. 

Tydzień 

uczniowskiej 

supermocy 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zajęcia pomagające 

dzieciom dostrzec ich 

mocne strony. 

Odkrywanie mocy dobra 

w naszych rękach 

X 2022r. Karolina Korzycka Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Rozwijanie 

koordynacji 

ruchowej dzieci, „W 

zdrowym ciele 

zdrowy duch”. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Rozwijanie aktywności 

ruchowej u dzieci. 

II – VI 2023r. Aniela Panek 

Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 



Układanie puzzli  100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

zabawie. 

Rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. 

Cały rok Katarzyna Borawska Materiały 

biurowe, puzzle 

Zapis w Librus. 

Niepełnosprawni są 

wśród nas. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Uwrażliwienie dzieci na 

potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

XI 2022r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Kocham Was mamo 

i tato. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Cykl zajęć dotyczący 

wzajemnych relacji w 

rodzinie 

V 2023r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Ziemia – nasz 

wspólny dom. 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Cykl zajęć promujący 

zachowania 

proekologiczne 

IV 2023r. Nauczyciele 

świetlicy 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Ogólnopolski 

tydzień kariery – 

Kim zostanę? 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Cykl zajęć zapoznający 

dzieci z różnymi 

zawodami 

X 2023r. Karolina Korzycka 

 

Materiały biurowe Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus 

Zdrowe odżywianie 100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zajęcia zachęcające 

dzieci do zdrowego 

odżywiania. 

XI 2022r.– VI 

2023r. 

Karolina Korzycka Materiały 

biurowe, 

komputer, 

projketor 

Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Cisza daje 

odpoczynek 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zajęcia wyciszające, 

relaksacyjne: słuchanie 

muzyki klasycznej, 

zachęcanie do spędzania 

czasu w ciszy. 

Cały rok Nauczyciele 

świetlicy 

Płytoteka, sprzęt 

multimedialny 

Zdjęcia z zajęć, zapis w Librus. 

Ćwiczenia 

oddechowe na 

wesoło 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Trenowanie 

prawidłowego oddechu 

Cały rok Małgorzata 

Wróblewska-Miłosz 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

drukarka 

Wpis do Librus. 

Relaksacja – 

historyjki na 

wyciszenie 

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Ćwiczenie umiejętności 

wyciszania organizmu. 

Cały rok Małgorzata 

Wróblewska-Miłosz 

Materiały 

biurowe, 

komputer, 

drukarka 

Wpis do Librus. 

„Uważność małej 

żabki”  

100% uczniów 

obecnych w świetlicy 

weźmie udział w 

akcji. 

Zajęcia mające na celu 

kształtowanie 

umiejętności 

koncentracji i uważności 

u dzieci.   

Cały rok Joanna Szmitke Płytoteka, sprzęt 

multimedialny 

Wpis do Librus. 



 

mgr Katarzyna Roeske 

Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 


