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SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 

IM. GRYFITÓW W SŁUPSKU 

 

 

Plan pracy szkoły ubiegającej się o przyjęcie do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na rok szkolny 2017/2018 

 

„ Ja, Ty, My – wszyscy ważni” 
 

 

 

zespół ds. promocji zdrowia: 

Anna Wolikowska nauczyciel geografii i przyrody– koordynator 

Marta Pogorzelska- nauczyciel wychowania fizycznego 

Renata Rzepecka- nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego  

 Katarzyna Kokos- nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego  

Małgorzata Semeniuk - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego  

Sylwia Borecka- nauczyciel wychowania fizycznego 

Andrzej Chojnacki- nauczyciel informatyki i techniki 

Tomasz Zwoliński – przedstawiciel Rady Rodziców 

Bożena Szymczak- pielęgniarka szkolna 

Aleksandra Chudko – przewodnicząca Samorządu Szkolnego 
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WSTĘP 

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna 

realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły.   

Na podstawie dokonanej diagnozy wstępnej przy użyciu anonimowych ankiet, skierowanych do uczniów wybranych klas, rodziców i 

pracowników szkoły, a ponadto na podstawie obserwacji oraz konsultacji z nauczycielami stwierdzono, że obszarem wymagającym udoskonalenia są 

relacje rówieśnicze. W szkole 20% dzieci, czyli 133 badanych, czuje się nieakceptowana przez grupę rówieśniczą. Uczniowie przyznają, że w 

niewystarczający sposób potrafią sobie poradzić w sytuacjach konfliktowych i z przejawami agresji, a także gdy są ośmieszane czy przezywane. 

Istnieje zatem potrzeba zaktywizowania społeczności szkolnej do podejmowania działań propagujących odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec 

siebie i innych.  

Kolejny obszar wymagający korekty to działania mające na celu wzrost zaangażowania rodziców w zakresie realizowanych przez Szkołę 

działań i inicjowanych przez nią przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

Problem priorytetowy: 

 

Niezadowalające relacje wśród niektórych członków społeczności szkolnej. 
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Realizacja planu pracy szkoły ma za zadanie przyczynić się do rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych wszystkich członków 

naszej placówki oraz uświadomić dzieciom i dorosłym, jak ważne są  prawidłowe relacje interpersonalne i w jak wielkim stopniu wpływają one na 

nasze samopoczucie, a co za tym idzie - na zdrowie psychiczne i społeczne każdego z nas. 

Chcemy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w różnych sytuacjach międzyludzkich oraz podjąć działania 

rozwijające empatię. Na podstawie badań określiliśmy cele, realizacja których, zgodnie z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie, będzie stanowić 

promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia całej społeczności szkolnej.  

 

Cel główny: 

Zwiększenie poprawności relacji interpersonalnych i rozwój kompetencji społecznych wśród członków społeczności szkolnej. 

Cele ogólne: 

 - tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego uczniów,  

- zintegrowanie środowiska szkolnego, 

- stwarzanie sytuacji umożliwiających lepszą współpracę rodziców ze szkołą, 

- podniesienie jakości pracy szkoły i podniesienie jej prestiżu. 

Cele szczegółowe: 

 - stworzenie przyjaznego klimatu w szkole-atmosfery tolerancji, wzajemnego szacunku, wsparcia i efektywnej współpracy, 

- wzmacnianie zachogvbbbbbbbbfwań pożądanych, akceptowanych społecznie, zwłaszcza w zakresie relacji interpersonalnych, 

- obniżenie poziomu stresu wśród społeczności szkolnej, a wynikającego z niewłaściwych relacji interpersonalnych między członkami tejże członkami 

tejże społeczności, 

- wzmocnienie poczucia przynależności uczniów i rodziców do społeczności szkoły, jak również poczucia sprawstwa i współodpowiedzialności za 

klimat panujący w szkole, 

- propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Przyczyny istnienia problemu: 

1. Brak świadomości wśród dzieci, że konflikty powodują trudności w osiąganiu celu, spadek motywacji i wydajności podczas nauki, są 

przyczyną złego samopoczucia. 

2. Niekonsekwencja w przestrzeganiu zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich. 

3. Brak czasu i zaangażowania rodziców w sprawy szkoły i funkcjonowanie dzieci w szkole. 

Rozwiązania prowadzące do usunięcia problemu:  

1. Podejmowanie działań integrujących całą społeczność szkolną. 
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2. Organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie relacji międzyludzkich. 

3. Wzmacnianie ważnych umiejętności pomagających we współżyciu z innymi, takich jak: życzliwość, prawdomówność, empatia. 

4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji oraz radzenia sobie z nimi. 

 

Kryterium sukcesu: 

90% osób badanych wskazuje na poprawę kontaktów interpersonalnych i rozwój kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych. 
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Plan działań na rok 2017/2018 

 

Zadanie Forma realizacji kryteria sukcesu  Osoby 

odpowiedzialne 

za realizację 

 

Termin Sposób 

sprawdzenia 

wykonania zadań 

1. Zapoznanie 

społeczności 

szkolnej z ideą 

„Szkoły Promującej 

Zdrowie” 

 

       

 

1. Przedstawienie społeczności szkolnej 

idei „Szkoły Promującej  Zdrowie” - 

podczas posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, rozmów z 

niepedagogicznymi pracownikami 

Szkoły, zebrań z rodzicami, podczas 

apelu. 
 

80% nauczycieli, pozostałych 

pracowników szkoły oraz 

uczniów wie, jakie są zadania 

szkoły promującej zdrowie 

 

 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

 

wrzesień 

 

Protokół RP, 

Protokoły z zebrań z 

rodzicami. 

Scenariusz apelu. 

2. Uzyskanie akceptację Rady 

Pedagogicznej i zaproszenie 

wszystkich nauczycieli do współpracy 

 

80% nauczycieli 

uczestniczących w obradach 

Rady Pedagogicznej podczas 

głosowania wyraziło gotowość 

do przystąpienia do programu 

Szkoła Promująca Zdrowie - 

podjęcie uchwały. 

 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

wrzesień Protokół RP, 

 

3. Dokonanie diagnozy potrzeb 

społeczności szkolnej przy użyciu 

anonimowych ankiet 

Opracowanie arkusza 

zbiorczego przedstawiającego  

analizę  anonimowych ankiet 

skierowanych do nauczycieli, 

uczniów, pracowników 

niepedagogicznych i rodziców, 

przeprowadzenie badań, 

opracowanie wyników 

diagnozy. Przedstawienie 

wyników diagnozy członkom 

społeczności szkolnej. 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

Październik  Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 
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2. Opracowanie 

planu pracy na rok 

szkolny 2017/2018 i 

zapoznanie 

społeczności 

szkolnej z 

problemem 

priorytetowym oraz 

działaniami 

wynikającymi z 

planu pracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną 

planu pracy na rok szkolny 2017/2018 

 

80% nauczycieli 

uczestniczących w obradach 

Rady Pedagogicznej 

zaakceptowało uczestnictwo w 

realizacji zadań wynikających z 

planu pracy Szkoły Promującej 

Zdrowie 
 

 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

 

Listopad 

 

plan pracy Szkoły 

Promującej Zdrowie 

na rok 2017/2018 

Protokół RP, 

 

2. Zapoznanie uczniów, rodziców oraz 

niepedagogicznych pracowników 

Szkoły z problemem priorytetowym i 

planem działań na rok 2017/2018 

 

  80% uczniów, 70 % rodziców i 

80% pracowników 

niepedagogicznych zna  

problemem priorytetowy oraz 

działania wynikające z planu 

pracy Szkoły Promującej 

Zdrowie. 

  

wszyscy 

nauczyciele i 

wychowawcy 

Listopad -

grudzień 

protokoły z zebrań z 

rodzicami i tematy 

zajęć z wychowawcą 

w e- dzienniku, 

szkolny serwis 

WWW 

 

3. Zamieszczenie informacji o programie 

„Szkoła Promująca Zdrowie”, planu 

pracy oraz informacji o 

podejmowanych działaniach w 

szkolnym serwisie WWW; 

 

  Utworzenie podstrony 

zawierającej informacje o 

programie oraz o realizacji 

planu pracy w szkolnym 

serwisie WWW 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia, 

Listopad- 

grudzień 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

3. Podejmowanie 

działań 

na rzecz poprawy 

stosunków 

interpersonalnych   

1. Organizacja imprez integracyjnych na 

poszczególnych poziomach: 

- impreza integrująca dla klas 

pierwszych- Pierwszaki na start  

 -impreza integrująca dla klas drugich- 

Przyrodnicze podróże pani 

Matematyki  

 

 

 

 

  80% uczniów uczestniczy w 

imprezach integracyjnych  

nauczyciele 

wspomagający i 

wychowawcy 

klas 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

- Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

- scenariusze imprez 

-analiza frekwencji 

podczas imprez na 

podstawie e- 

dziennika 
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- impreza integrująca dla klas trzecich 

–Jesienne spotkanie ze sportem 

- impreza integrująca dla klas 

czwartych Bezpieczny Internet 

- impreza integrująca dla klas piątych-      

Zagrożenia internetowe 

- impreza integrująca dla klas szóstych 

– Matematyczno –przyrodnicze 

przełaje. 

- impreza integrująca dla klas  

siódmych- Działania prozdrowotne 

2. Organizacja imprez i uroczystości 

szkolnych oraz udział w działaniach 

prozdrowotnych i ekologicznych 

integrujących społeczność szkolną : 

- Ogólnopolska Akcja Sprzątanie 

Świata – Polska 

-Tydzień Europejski  

- Ogólnopolska Akcja Czyste 

powietrze 

- Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

- Dzień Polskiej Niezapominajki- 

święto promujące serdecznych i 

wrażliwych Polaków 

- Aktywne przerwy i happeningi 

okolicznościowe 

     70% społeczności angażuje się 

aktywnie w różnorodne 

działania  

Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkoły, 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

- scenariusze imprez 

Wspólne wyjazdy, wycieczki, wyjścia, 

w tym comiesięczne rajdy piesze 

organizowane we współpracy z PTTK 

 

20% uczniów z klas 3-7 bierze 

udział w comiesięcznych  

rajdach pieszych  

 

80% uczniów klas 1-7 bierze 

udział w organizowanych 

wycieczkach i wyjściach 

 

Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkolni 

 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

- scenariusze imprez 

i protokoły wyjść 
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 4. Organizowanie spotkań z 

ciekawymi ludźmi, autorytetami w 

różnych dziedzinach: 

Spotkanie motywacyjne z Marcinem 

Prusem i Maciejem Rutkowskim, 

Spotkanie z żołnierzami z amerykańskiej 

bazy wojskowej w Redzikowie 

 

80% uczniów klas 1-7 

uczestniczy w inspirujących i 

motywujących spotkaniach 

wszyscy 

nauczyciele 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

4. Zaangażowanie 

rodziców w  

działania Szkoły 

Współorganizowanie przez 

nauczycieli i rodziców przedsięwzięć: 

− Festyn Fit Day 

− WOŚP – gramy z orkiestrą 

− Zabawa karnawałowa 

− Festyn rodzinny  

 

60% rodziców aktywnie 

uczestniczy w życiu szkoły 

Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy 

szkolni 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

- Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

- scenariusze imprez 

 

 

5. Polityka szkoły 

w zakresie 

tworzenia 

środowiska 

sprzyjającego 

rozwojowi zdrowia 

psychicznego 

 

1. Organizacja spotkań z psychologiem, 

pedagogiem i pielęgniarką szkolną 

dotyczących prawidłowych relacji 

między uczniami w okresie 

dojrzewania. 

 

 

 

Uczniowie klas 1-7 uczestniczą 

w zorganizowanych 

spotkaniach ze specjalistami  

Psycholog 

szkolny, pedagog 

szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

  

dokumentacja 

specjalistów, e-

dziennik, wywiad z 

pielęgniarką szkolną  

Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna w szkole dla dzieci i  

rodziców w stresowych  sytuacjach 

 

Uczniowie  potrzebujący 

pomocy oraz ich rodzice 

korzystają z pomocy szkolnych 

specjalistów  

Psycholog 

szkolny, pedagog 

szkolny 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Sprawozdanie 

psychologa i 

pedagoga szkolnego 

2. Pedagogizacja rodziców podczas 

zebrań z wychowawcą na temat 

trudności w relacjach rówieśniczych 

80% rodziców uczestniczy w 

zebraniach z wychowawcą  

podczas których poruszany jest 

temat trudności w relacjach 

rówieśniczych 

Wychowawcy  

i nauczyciele 

Raz w 

miesiącu 

Protokoły zebrań, 

sprawozdania 

wychowawców klas 
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6. Zwiększenie 

jakości i 

skuteczności  

edukacji 

prozdrowotnej w 

szkole. 

 

1.  

2. Wspólne działania na rzecz promocji 

zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 

-Obchody Światowego dnia Bez 

Papierosa 

- Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego 

Internetu  

 

80% uczniów kl. 1-7 bierze 

aktywny udział wymieniając 

doświadczenia.  

 

 

 

Nauczyciel 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

- Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW, tematy lekcji 

wychowawczych - 

zapisy w e-dzienniku 

 

3. Lekcje tematyczne w ramach zajęć z 

wychowawcą  

80% uczniów kl. 1-7 bierze 

udział w zajęciach. Uczniowie 

zwiększają wiedzę w zakresie 

zachowań prozdrowotnych  

Wychowawcy  

i nauczyciele 

konkretnych 

przedmiotów 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Wpisy w  

e- dzienniku, plan 

pracy wychowawcy 

klasy  

7. Dzień otwarty dla 

rodziców – raz w 

miesiącu 

Możliwość spotkań, rozmów, dyskusji 

rodziców z nauczycielami, z 

pedagogiem, wychowawcami, 

pielęgniarką w celu poprawy 

przepływu informacji między rodziną 

a szkołą, szukanie rozwiązań 

problemów 

oraz wymiana pomysłów służących 

poprawie relacji międzyludzkich i 

atmosfery w szkole. 

50% rodziców uczestniczy w 

spotkaniach z nauczycielami w 

ramach Dni otwartych  

Wychowawcy 

 i nauczyciele 

konkretnych 

przedmiotów, 

pedagog szkolny, 

psycholog 

szkolny, 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

Raz w 

miesiącu 

Wpisy w  

e- dzienniku 

8. Zasady fair play 

we 

współzawodnictwie 

Organizacja zawodów i imprez 

sportowych wewnątrzszkolnych i 

międzyszkolnych: 

- Miejska Impreza sportowa kl 3 -

Międzyklasowe Zawody sportowe 

-Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne 

60% uczniów kl. 1-7 bierze 

udział w zawodach i imprezach 

sportowych wewnątrzszkolnych 

i międzyszkolnych: 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 
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9. Uwrażliwienie na 

potrzeby innych - 

promowanie postaw 

prospołecznych 

1. Udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych przez: 

-  Szkolne koło Caritas 

- samorząd Szkolny 

- organizacja finału akcji 

Gramy z WOŚP 

70% członków społeczności 

szkolnej bierze aktywny udział 

w akcjach charytatywnych  

koordynator 

szkolnego koła 

Caritas,  

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

nauczyciele 

świetlicy, 

wychowawcy 

klas  

 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

 

 

 

 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW 

10. Realizowanie 

projektów 

edukacyjno-

wychowawczych 

Projekty wewnątrzszkolne 

- tematyczne działania warsztatowo- 

projektowe : 

FiT Day, 11 listopada, 

Magia świąt – świąteczne tradycje, Na 

językach, Matematyka jest wszędzie,  

Święto Ziemi,  

 

- Szkolne przygody przedszkolaka- 

projekt współpracy z 

przedszkolakami- integracja 

środowiska szkolnego ze środowiskiem 

przedszkolnym. 

- Dbamy o zdrowie – projekt 

skierowany do uczniów klasy 1-3 

 

- Bezpiecznie do szkoły - projekt 

adresowany do uczniów klas 1-3 

 

80% uczniów bierze aktywny 

udział w działaniach 

projektowych 

 

 

 

 

 

 

60% uczniów kl 4-7 uczestniczy 

w działaniach związanych ze 

współpracą szkoły z wybranym 

przedszkolem miejskim  

80% uczniów klas 1-3 

uczestniczy w działaniach 

“Dbamy o zdrowie”  

 

80% uczniów klas 1-3 

uczestniczy w działaniach 

projektowych “Bezpiecznie do 

szkoły” 

 

Nauczyciele – 

autorzy i 

uczestnicy 

projektu 

Według 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

 

Monitoring 

informacji w 

szkolnym serwisie 

WWW, analiza 

frekwencji podczas 

imprez na podstawie 

e- dziennika 
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12. Ewaluacja 

końcowa 

Poprawią się kontakty interpersonalne 

i nastąpi rozwój kompetencji 

społecznych oraz komunikacyjnych 

członków społeczności szkolnej - do 

90% 

  

- ewaluacja działań wśród 

uczniów, nauczycieli, 

pozostałych pracowników 

szkoły i rodziców w postaci 

rozmów, wywiadów, i analizy 

odpowiedniej dokumentacji 

- Opracowanie ewaluacji z 

realizacji planu. 

Koordynator oraz 

zespół do spraw 

promocji 

zdrowia, 

wychowawcy 

klas. 

sierpień -raport z ewaluacji 

działań promocji 

zdrowia 

-prezentacja 

wniosków z 

realizacji planu 

podczas Rady 

Pedagogicznej. 

 

                                                                                                                                               Koordynator: Anna Wolikowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


