
Plan działań 

w  roku szkolnym 2018/2019 
                        PROBLEM PRIORYRETOWY:  

                                 Narastające problemy emocjonalne, złe samopoczucie ucznia  

                                 wynikające z obniżenia poczucia własnej  

 
1. Cel:  Zmniejszenie występowania problemów emocjonalnych oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, poprawa samopoczucia 

uczniów 

Kryterium sukcesu:   Zmniejszenie  (o 20%) występowania problemów emocjonalnych, poprawa samopoczucia uczniów 

 

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces): 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel?  

Wyniki ankiet wśród uczniów, wywiady i obserwacje nauczycieli i pracowników szkoły. 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? 

Analiza wyników ankiety, wywiadów i obserwacji. 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

Członkowie zespołu promocji zdrowia, sierpień 2019. 

 

 

2. Zadania 

NAZWA ZADANIA KRYTERIUM 
SUKCESU 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

OKRES/TERMIN 
REALIZACJI 

WYKONAWCY/OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA 

POTRZEBNE 
ŚRODKI/ZASOBY 

SPOSÓB 
SPRAWDZENIA 
WYKONANIA 

ZADANIA 
MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ PRAW DZIECKA  

 

30%  uczniów 
weźmie udział 

Przygotowanie 
plakatów 
obrazujących prawa 
dziecka, ozdobienie 

Listopad 2018 Pedagog, 
Psycholog, wychowawca 
klasy  

Materiały  do 
przygotowania 
plakatów 

Fotorelacja na 
stronie szkoły 



szkoły, gra ze 
znajomości praw 
dziecka    

NIEĆPA – 2018 WYJAZD 
NA KONCERT 
PROFILAKTYCZNY  

20% uczniów 
weźmie udział 

Przygotowanie 
wyjazdu na koncert 
propagujący 
profilaktykę 
uzależnień  
 

Październik 2018 pedagog, 
 psycholog, wychowawca 
klasy  

Zorganizowanie 
wyjazdu 

Sprawozdanie 
pedagoga i 
psychologa, strona 
internetowa szkoły 

WYKŁAD O TEMATYCE 
PROZDROWOTNEJ 

30% uczniów 
weźmie udział 

Wysłuchanie 
wykładu o tematyce 
prozdrowotnej 

Grudzień 2018 Nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych 

Środki audiowizualne Sprawozdanie 
zespołu 
matematyczno-
przyrodniczego 

„TURNIEJ GWIAZDKOWY” 100% uczniów 
weźmie udział 
10% nauczycieli 

Przygotowanie 
konkurencji do 
rywalizacji 
międzyklasowych,  

Grudzień  2018 Wychowawcy klas, 
nauczyciele wychowania 
fizycznego, pedagog,  
psycholog 

Sprzęt sportowy  Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa, strona 
internetowa szkoły 

„ZIMOWISKO 2019” 20% uczniów 
weźmie udział  

Zorganizowanie 
wyjazdu zimowego 
dla uczniów 

luty 2019 Nauczyciele wychowania 
fizycznego  
 

Sprzęt sportowy Fotorelacja na 
stronie szkoły 

„TANIEC Z 
GWIAZDAMI” 

20% uczniów 
weźmie udział 

Prezentacja 
talentów tanecznych 
uczniów 

Marzec 2019 Nauczyciele wychowania 
fizycznego  
 

Przygotowanie auli, 
nagłośnienia 

Fotorelacja na 
stronie szkoły  

TWORZENIE W SZKOLE 
PRZYJAZNEJ 
ATMOSFERY I 
POPRAWA ESTETYKI  
OTOCZENIA  

70% uczniów 
weźmie udział 60% 
nauczycieli  

Gazetki oraz kwiaty 
w klasach oraz przed 
szkołą 

Styczeń – maj 2019 Wychowawcy klas Materiały do 
estetyzacji sal i 
trawników, rabat 
kwiatowych  

Sprawozdania 
wychowawców 

MIĘDZYKLASOWU 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

100% uczniów 
weźmie udział 

Propagowanie 
aktywności 
sportowej poprzez 
zawody sportowe 
pomiędzy klasami 
 
 
 

Maj  2019 Nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Sprzęt sportowy Informacja na 
stronie internetowej 



FESTYN RODZINNY 70% uczniów 
weźmie udział 

Zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu, 
zdrowy poczęstunek 

Czerwiec  2019 Dyrektor, nauczyciele, 
rodzice, uczniowie, 
pedagog, psycholog 
 

Sprzęt sportowy, 
produkty spożywcze 

Informacja na 
stronie internetowej 

POGADANKI I GAZETKI 100% uczniów 
weźmie udział 

Pogadanki podczas 
godzin 
wychowawczych 
oraz gazetki ścienne 
w klasach 

Cały rok szkolny Wychowawcy klas, 
Samorząd Uczniowski 

Środki 
audiowizualne, 
środki biurowe 

Dokumenty szkolne 

ZAJĘCIA 
PROFILAKTYCZNE, 
SOCJOTERAPEUTYCZNE 
KIEROWANIE DZIECI DO 
ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ   

20% uczniów Zajęcia z 
pedagogiem i 
psychologiem 
szkolnym, 
socjoterapeutą  nt. 
zaburzeń 
emocjonalnych, 
zajęcia warsztatowe 
zmniejszające 
występowanie 
zaburzeń 
zachowania i 
zaburzeń 
emocjonalnych u 
uczniów, 
m.in.drama 

Cały rok szkolny Pedagog, 
psycholog 

Środki audiowizualne Sprawozdanie  
w dokumentacji 
pedagoga i 
psychologa 

GMINNY KONKURS 
LOGICZNEGO MYSLENIA 
DLA CAŁYCH RODZIN 

10% uczniów 10% 
rodziców 

Konkurencje, 
zagadki logiczne dla 
całych rodzin  

Marzec 2019 Nauczyciel matematyki  Materiały 
pomocnicze 

Sprawozdanie 
zespołu 
matematyczno-
przyrodniczego 

WYCIECZKI KLASOWE 80% uczniów 
weźmie udział 

Tematyczne 
wycieczki klasowe  

Cały rok szkolny Wychowawcy klas, 
rodzice 

Zorganizowanie 
wyjazdu 

Sprawozdanie 
wychowawcy klasy, 
fotorelacja na 
stronie szkoły 
 
 
 



REALIZACJA 
PROJEKTÓW M.IN. 
„BĄDŹMY 
POSZUKIWACZAMI 
AUTORYTETÓW” 

20% uczniów 
weźmie udział 

Zajęcia warsztatowe 
dla uczniów 

Cały rok szkolny Nauczyciel który realizuje 
projekt  

Materiały 
pomocnicze  

Fotorelacja na 
stronie szkoły 

WARSZTATY DLA 
UCZNIÓW  

50% uczniów 
weźmie udział 

Warsztaty dla 
uczniów z zakresu 
zdrowia 
psychicznego, 
zwiększające 
poczucie własnej 
wartości, poprawy 
samopoczucia, 
walka z 
zaburzeniami 
odżywiania, 
nadmierną agresją, 
podnoszenie 
asertywności i 
budowanie 
zdrowych relacji 
społecznych  

Kwiecień 2019 Fundacja „Nieustraszone” 
pedagog, psycholog 

Materiały 
pomocnicze, środki 
audiowizualne,  

Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa 

SZKOLENIE DLA 
NAUCZYCIELI I 
RODZICÓW, ZAJĘCIA 
WARSZTATOWE DLA 
UCZNIÓW   

90% nauczycieli, 
20% uczniów 50% 
rodziców weźmie 
udział  

Zwiększenie uwagi 
na problemy 
emocjonalne 
młodzieży i szeroko 
pojęta profilaktyka 
zdrowia 
psychicznego, 
poprawa 
samopoczucia 
ucznia 

Listopad 2018 Dr psychologii UG  
pedagog, psycholog 

Materiały 
pomocnicze, środki 
audiowizualne 

Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa 

OBCHODY 
OGÓLNOPOLSKIEGO 
DNIA WALKI Z 
DEPRESJĄ  

80% uczniów 
weźmie udział  

Przybliżenie 
uczniom treści 
zdrowia 
psychicznego , walki 

Luty 2019 Pedagog, psycholog, 
wychowawca klasy  

Materiały 
pomocnicze, środki 
audiowizualne 

Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa 



z depresją o 
objawach tej 
choroby i sposobach 
pomocy – 
wykonanie gazetki 
oraz pogadanki na 
lekcji wychowawczej  

KONKURS PLASTYCZNY   20% uczniów 
weźmie udział 

Konkurs plastyczny – 
STOP uzależnieniom   

Czerwiec 2019 Pedagog, psycholog Materiały 
pomocnicze 

Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa, 
wystawa prac 
uczniów w auli 
szkoły 

WARSZTATY DLA 
UCZNIÓW 

20%uczniów 
weźmie udział  

Warsztaty dla 
uczniów – Hazard 
NIE DZIĘKUJĘ, 
profilaktyka 
uzależnień od 
hazardu 

Marzec 2019 Prowadząca osoba ze 
straży celnej  

Materiały 
pomocnicze 

Sprawozdanie 
pedagoga  
i psychologa 

WYJAZD NA ZIELONĄ 
SZKOŁĘ 

20% UCZNIÓW 
WEŻMIE UDZIAŁ 

Udział uczniów w 
zajęciach sportowo 
rekreacyjnych  

Kwiecień /maj  Wychowawcy klas Sprzęt sportowy Fotorelacja na 
stronie szkoły 

PROJEKT „PRZYJACIEL” 20% uczniów 
weźmie udział 

Zajęcia warsztatowe 
na temat przyjaźni 

Listopad 2018 Wychowawcy klas Materiały 
pomocnicze 

Fotorelacja na 
stronie szkoły 

„MOJE URODZINKI”  40% uczniów 
weźmie udział 

Zajęcia cykliczne w 
klasach młodszych 
1-3 wspólne  
świętowanie urodzin 
uczniów 

Cały rok Wychowawcy klas, 
rodzice 

Materiały 
pomocnicze 

Fotorelacja na 
stronie szkoły 

 


