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1.Diagnoza potrzeb: 

Obserwacje, rozmowy z wychowawcami klas i rodzicami, ankiety przeprowadzone wśród grupy nauczycieli, uczniów, i rodziców 

sprawdzające ich samopoczucie w szkole 

2.Priorytet: 

Uczniowie spędzają zbyt wiele czasu przed telewizorem i komputerem, nie potrafią w sposób efektywny organizować sobie wolnego  

czasu, mają problem w budowaniu relacji w życiu codziennym, co może skutkować zagrożeniem nałogami. 

3.Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego: 

W promocji zdrowia bardzo ważne jest uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom 

chcemy rozpowszechnić wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, przedstawić alternatywy sposobów spędzania wolnego 

czasu i dzięki temu podjąć działania mające na celu zapobiec zagrożeniu nałogami. 

4.Przyczyny istnienia problemu priorytetowego: 

•niewłaściwe nawyki w relacjach międzyludzkich, 

•negatywny wpływ reklam, gier komputerowych i Internetu,  

•brak wiedzy na temat wpływu stylu życia na zdrowie,  



•brak pozytywnych wzorców, 

•brak asertywności wynikający z braku wiary w siebie  

 

5.Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego: 

•kształtowanie właściwych postaw w relacjach koleżeńskich, 

•podniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat wpływu stylu życia na zdrowie, 

•promowanie aktywności fizycznej i zachęcanie do korzystania z zajęć ruchowych na terenie szkoły i poza nią, 

•propagowanie i zachęcanie do korzystania z zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, 

•promowanie życia bez używek ( np. gry komputerowe), 

•pozyskiwanie przyjaciół, 

•włączenie rodziców w realizację zadań wynikających z priorytetów Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

PLAN DZIAŁAŃW ODNIESIENIU DO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO 

1.Podanie celu działań: 

•zwiększenie świadomości uczniów na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych,  

•poprawa relacji interpersonalnych w społeczności szkolnej,  

•poprawa umiejętności organizowania sobie wolnego czasu w sposób efektywny,  



 

2.Określenie kryterium sukcesu: 

•10% diagnozowanych uczniów będzie wiedziało jak radzić sobie w sytuacjach problemowych, 

•10 % diagnozowanych uczniów poprawi swoje relacje w środowisku rówieśniczym, 

•10% diagnozowanych uczniów będzie potrafiło zorganizować swój czas wolny w sposób efektywny np. poprzez uczestnictwo w 

różnych formach zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, 

•10% diagnozowanych uczniów będzie posiadało niezbędną wiedze na temat zagrożeń nałogami, 

 

 

3.Działania i ewaluacja: 

L
p
. 

Zadanie Kryterium 
sukcesu 

Metody  realizacji, 
terminy 

Wykonawcy Środki Monitorowa
nie, termin, 

osoba 

Sposób sprawdzenia 
wykonania zadania 

1 Dodatkowe zajęcia 
sportowe dla 
uczniów -SKS, 
Orliczki- sekcja piłki 
nożnej, kółko 
taneczne, kółko 
kulinarne, zajęcia 
rozwijające 
"Szkolniaki poznają 
dzieciaki" 
 lekcje z panią 

Uczniowie 
uczestniczą w 
różnych 
formach 
dodatkowych,  
zajęć 
sportowych 
oraz zawodach 
i imprezach, 
dzięki temu 
spędzają mniej 

Udział uczniów w 
dodatkowych 
zajęciach 
sportowych. 
Cały rok szkolny, 
 
Zielone wyzwania 
orliczek- pobudzanie 
sportowej 
aktywności, tym 
samym odciąganie 

Nauczyciel  
w-f, 
wychowawca 
2c, 
wychowawca 
1c, 
bibliotekarka, 
pedagog, 
logopeda, 
wychowawca 
2a 

Zaplecze 
szkolne 
pozwalające 
na 
przeprowadza
nie zajęć 
sportowych, 
zajęć 
dodatkowych 
pozalekcyjnyc
h, wsparcie 

Cały rok 
Koordynator 

Dokumentacja 
dzienników 
dodatkowych zajęć 
lekcyjnych, grafik 
zajęć, ankieta 
„Sposoby spędzania 
wolnego czasu”- 
przeprowadzona na 
początku i na koniec 
roku szkolnego, 
dokumentacja 



pedagog " Znam 
swoją wartość", 
zajęcia 
biblioterapeutyczne, 
kółko 
dziennikarskie, 
zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia 
się, akcja " Dbajmy o 
zieleń wokół nas" 
 
Zawody sportowe 
organizowane w 
ramach bieżącej 
działalności szkoły 

czasu przed 
komputerem i 
budują relacje 
koleżeńskie 
wżyciu 
realnym nie 
wirtualnym, 
budują 
poczucie 
własnej 
wartości, 
aktywnie 
spędzają czas 
wolny , uczą się 
współdziałania 
w grupie i 
walki fair play 

dzieci od 
komputerów ( cała 
Polska)-  cały rok 
szkolny 
 
Rozgrywki w ciągu 
roku szkolnego piłki 
nożnej- cały rok 
szkolny 
 
Kółko taneczne-
poprawa postawy, 
poszerzanie 
zainteresowań 
tanecznych i 
muzycznych-  
wrzesień-listopad 
2020 ( zawieszenie z 
powodu zamknięcia 
szkół oraz 
rozszerzania sie 
pandemii)-
planowane 
wznowienie od 
kwietnia 
 
Kółko kulinarne- 
poszerzanie 
zainteresowań 
kulinarnych- styczeń 
2021- czerwiec 2021 
 

rodziców fotograficzna, medale, 
puchary, dyplomy 



Kółko 
dziennikarskie- 
tworzenie gazetki 
szkolnej, poszerzanie 
wiedzy 
dziennikarskiej, 
pogłębianie 
zainteresowań, 
udział w życiu 
szkoły- cały rok 
szkolny  
 
"Szkolniaki poznają 
dzieciaki"- 
poznawanie kultur i 
zwyczajów- cały rok 
szkolny 
 
lekcje z panią 
pedagog " Znam 
swoją wartość"- 2 
semestr roku 
szkolnego 
2020/2021 
 
zajęcia 
biblioterapeutyczne- 
terapia, wyciszenie i 
nauka poprzez 
lekturę- cały rok 
szkolny 
 



zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia 
się- warunki i 
higiena pracy, nauki, 
zdrowe odżywianie i 
nawyki- 
marzec2021-
czerwiec 2021 
 
Dbajmy o zieleń 
wokół nas"- 
promowanie 
spędzania czasu na 
świeżym powietrzu 
poprzez udział w 
pracach 
ogrodowych- marzec 
2021- czerwiec 2021 
 
 

2 Koła zainteresowań 
oraz akcje szkolne 
angażujące całą 
społeczność. 

Uczniowie 
uczestniczy w 
różnych 
formach 
dodatkowych 
zajęć 
pozalekcyj- 
nych dzięki 
temu spędzają 
mniej czasu 
przed 
komputerem i 

Udział uczniów w 
szerokiej gamie zajęć 
dodatkowych 
Cały rok na bieżąco. 

Szkolny 
koordynator, 
wychowawcy 
klas, 
prowadzący 
zajęcia 
dodatkowe 

Materiały 
dydaktyczne, 
ulotki, 
plakaty, 
gazetki 
ścienne, 
prezentacje 
multimedialn
e 

Międzynarodo
wy Dzień 
Kropki, -
Światowy 
Dzień 
Tabliczki 
Mnożenia, 
-Światowy 
Dzień 
Pluszowego 
Misia 
-Dzień 

Dokumentacja 
fotograficzna, 
dzienniki zajęć, 
ankiety 
przeprowadzone na 
poszczególnych 
kółkach, informacje 
na stronie 
internetowej szkoły i 
w biuletynie 
informacyjnym dla 
rodziców, dyplomy 



budują relacje 
koleżeńskie w 
życiu realnym a 
nie wirtualnym 
oraz budują 
poczucie wiary 
we własne 
możliwości. 

Życzliwości i 
Pozdrowień 
-  
 

3 Festyn rodzinny Rodzice wraz z 
nauczycielami 
organizują 
festyn 
rodzinny-cała 
społeczność 
szkoły angażuje 
się w 
przygotowania-
festynu co 
wpływa na 
poprawę relacji 
interpersonaln
ych i sprzyja 
aktywnemu 
spędzaniu 
wolnego czasu 

Udział gości, 
społeczność lokalna, 
rodzice, uczniowie. 
Czerwiec 2021  
( zależny od 
przebiegu pandemii) 

Rodzice i 
wyznaczeni 
nauczyciele 

Place zabaw, 
fantomy 
,stoiska , 
sprzęt 
sportowy 

Czerwiec 
2021 
Dyrekcja 
Szkoły 
Przewodniczą
cy Rady 
Rodziców, 

Sprawozdanie 
przewodniczącego 
Rady Rodziców oraz 
szkolnego 
koordynatora, 
dokumentacja 
fotograficzna 

4 Pierwsza Pomoc 
„Ratujemy, uczymy 
ratować”. 

Zdobycie 
wiedzy na 
temat 
udzielania 
pierwszej 
pomocy oraz 
przełamanie 

Cykl lekcji na temat 
sposobów udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 
telefony alarmowe, 
styczeń/maj 2021 

Wyznaczeni 
nauczyciele 

Plakaty, 
fantom, ulotki, 
gazetka 
informacyjna, 
podręczniki 
WOŚP, 
prezentacja 

styczeń /maj 
2021 
wyznaczeni 
nauczyciele 
biorący udział 
w Programie 
SPZ 

Wpisy w dziennikach 
lekcyjnych, 
dokumentacja 
fotograficzna  



lęku przed 
odpowiedzialn
ością za życie 
osoby 
ratowanej –
budowanie 
poczucia wiary 
w siebie iw 
swoje 
możliwości. 

multimedialn
a  

5 Spotkanie z 
pracownikiem Straży 
miejskiej „Uczeń 
bezpieczny w domu i 
w szkole” 

Uczniowie 
zdobywają i 
poszerzają 
swoją wiedzę w 
zakresie dbania 
o soje 
bezpieczeństw
o dzięki czemu 
potrafią unikać 
sytuacji 
będących 
zagrożeniem 
dla ich życia i 
zdrowia 

Udział uczniów w 
spotkaniach 
tematycznych z 
policją lub strażą 
miejską-II semestr 
roku szkolnego 

pedagog 
szkolny, 
psycholog 
szkolny, 
wychowawcy 
klas 

Materiały 
dydaktyczne 

II semestr Wpisy w dzienniku 
lekcyjnym, wyniki 
ankiet, dokumentacja 
fotograficzna 

6 Dbamy o zdrowie 
psychiczne-
działalność 
wolontariatu 

Uczniowie 
angażują się w 
różne formy 
wolontariatu 
dzięki temu 
uczą się 
altruizmu, 
rozwijają swoje 

Udział uczniów i 
rodziców w różnych 
formach 
wolontariatu na 
terenie szkoły, udział 
uczniów w szerokiej 
gamie zajęć 
dodatkowych 

Szkolny 
koordynator, 
wychowawcy 
klas, dyrekcja, 
opiekunowie 
świetlicy, 

Materiały 
dydaktyczne, 
ulotki, 
plakaty, 
gazetki 
ścienne 

"Zbieramy 
nakrętki dla 
Stefci"- 
przynoszenie 
nakrętek, 
dzięki którym 
zostanie 
sfinansowana 

Dokumentacja 
fotograficzna, zapisy 
w dziennikach, 
podziękowania, 
dyplomy 



zainteresowani
a, uczą się 
współdziałania 
w grupie oraz 
budują 
poczucie wiary 
we właśnie 
możliwości. 

Cały rok na bieżąco rehabilitacja 
chorej 
dziewczynki- 
cały rok 
szkolny 
 
"Pomoc dla 
schroniska"- 
wsparcie dla 
schroniska dla 
zwierząt w 
Buku- II 
semestr  
 
 

7 Uczymy się radzić 
sobie z emocjami i 
trudnymi sytuacjami 

Uczniowie 
potrzebujący 
różnych form 
pomocy 
skutecznie 
radzą sobie w 
trudnych 
sytuacjach 
szkolnych. 

Udział uczniów w 
lekcjach z panią 
pedagog. Pomoc 
uczniom poprzez 
zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne, 
zajęcia 
wyrównawcze, 
rewalidacyjne. 
Cały rok szkolny na 
bieżąco 

Szkolny 
koordynator, 
wychowawcy 
klas, dyrekcja, 
psycholog i 
pedagog 
szkolny, 
nauczyciele 
wf-na bieżąco 
przez cały rok 

materiały 
dydaktyczne, 
sprzęt 
sportowy 

Szkolny 
koordynator, 
wychowawcy 
klas, dyrekcja, 
psycholog i 
pedagog 
szkolny, 
nauczyciele 
wf- 
na bieżąco 
przez cały rok 

Program 
wychowawczo-
profilaktyczny szkoły, 
dokumentacja 
psychologa i 
pedagoga szkolnego, 
notatki w dziennikach 
lekcyjnych, analiza 
ilości interwencji 
wychowawczych w 
ciągu całego roku 
szkolnego 

 

Przygotowały: 

Kamila Gawron, Kinga Sobieska, Joanna Urbaniak, Danuta Wendeker, Kamila Grzybowska, Aleksandra Rożek, Rita  Stróżyk- Torba 



 


