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Plan działań w ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie 

  na rok szkolny 2021/22   

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 

Blisko połowa ankietowanych wskazuje na nieprawidłowe relacje panujące między uczniami (brak 
właściwej komunikacji, tolerancji, interakcji rówieśniczych). 
 

2. Krótki opis problemu priorytetowego. 

W wyniku autoewaluacji naszych  działań wywnioskowano, że jednym z problemów  są 

nieprawidłowe relacje panujące między uczniami ( brak właściwej komunikacji, tolerancji, interakcji 

rówieśniczych, szczególnie po okresie edukacji zdalnej). 

a) Uzasadnienie wyboru priorytetu: Zespół Szkoły Promującej Zdrowie wybrał właśnie taki 
problem priorytetowy, biorąc pod uwagę wyniki autoewaluacji, ankiet przeprowadzonych 
wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych, a także własne 
obserwacje, rozmowy z rodzicami, nauczycielami, opinię środowiska, która wyraźnie 
podkreślała, że czas edukacji zdalnej negatywnie wpłynął na zdrowie psychiczne, 
emocjonalne, a także fizyczne dzieci i młodzieży.  
Dodatkowo nauczanie zdalne spowodowało, że uczniowie zbyt dużo czasu spędzali przed 
komputerem, zaniedbując kontakty społeczne. 
 
 

3. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 
 

Główną przyczyną pogłębienia problemu był zbyt długi czas edukacji zdalnej, w której uczestniczyli 
wszyscy uczniowie naszej szkoły. Nowy rodzaj nauczania i skrócony czas trwania zajęć sprawiły, że 
uczniowie zapomnieli o zasadach właściwej komunikacji, tolerancji oraz nie uczestniczyli w procesach 
interakcji rówieśniczej. Uczniowie nie mieli kontaktów bezpośrednich, często nawet nie włączali 
kamer podczas zajęć. Ich wzajemne relacje zostały wstrzymane, co nie jest dobre dla ludzi w tak 
młodym wieku, dla których kontakt z rówieśnikami jest niezbędny do tego, aby uczyć się właśnie 
prawidłowych relacji społecznych.  

 
4. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu: 

 
Mając na uwadze wyniki autoewaluacji wraz z wnioskami z nich płynącymi, Zespół Szkoły Promującej 
Zdrowie podczas Rady Pedagogicznej podsumowującej mijający rok 2020/21, zapozna kadrę 
pedagogiczną z problemem priorytetowym działań w przyszłym roku szkolnym, przedstawi plan 
działań, zbierze dodatkowe propozycje kadry pedagogicznej, aby podjąć jak najatrakcyjniejsze  
i najbardziej efektywne działania w roku szkolnym 2021/22. Następnie wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego plan zostanie ewentualnie zmodyfikowany, przedstawiony ponownie Radzie Pedagogicznej 
i rozpocznie się jego realizacja.  
W trakcie nowego roku, szczególnie wychowawcy klas, będą realizowali działania, które przyczynią 
się do rozwiązania problemu jakim będzie  wzmocnienie relacji między uczniami, integracja zespołów 
klasowych po okresie nauki zdalnej. Zaangażowana zostanie również cała kadra pedagogiczna, w tym 
psycholog, pedagog i terapeuci.  
Powrót do szkoły po długim czasie edukacji zdalnej był dla uczniów pełen obaw i lęków, co wskazuje 
na konieczność odnowienia i powrotu do relacji sprzed pandemii, a następnie do ponownego 
przyjrzenia się jak te relacje rzeczywiście wyglądają i ewentualnego reagowania na sytuacje trudne.  
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Działania, które należy podjąć mają na celu sprawniejsze funkcjonowanie klasy oraz wykształcenie  
w uczniach poczucia, że są grupą, do której każdy wnosi coś innego i każdy jest ważny. Należy 
wzmocnić samoocenę tych uczniów, którzy źle czują się w klasie oraz ukazać im możliwości zmiany, 
 a także nauczyć ich reagowania na sytuacje, w których czują się zagrożeni. Wszystkich zaś powinno 
zachęcić się do niesienia pomocy i postępowania takiego, aby zespoły klasowe tworzyły jedność  
w której każda jednostka czuje się dobrze. Istotne jest też uświadomienie negatywnych skutków  
i konsekwencji ewentualnych konfliktów w grupach rówieśniczych. Należy podjąć działania 
zapobiegające wykluczeniu społecznemu. W tym celu ważne jest działanie przede wszystkim 
wychowawców klas, jak również pedagoga i psychologa szkolnego. Sukces związany jest także  
z włączeniem w nasze działania środowiska rodzinnego uczniów.  
 

 

1. Cel:  Wzmocnienie relacji między uczniami, integracji zespołów klasowych po okresie nauki 

zdalnej.  

 
2.  Kryterium sukcesu: 
 
65% uczniów zauważa poprawę w relacjach rówieśniczych po powrocie do nauki stacjonarnej, 
uczniowie mogą liczyć na wsparcie ze strony kadry pedagogicznej w trudnych sytuacjach.  
 
3. Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel: 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel ?: Wyniki ankiet ewaluacyjnych, obserwacja. 
b) Jak sprawdzimy czy osiągnięto cel?:  Zespół SZpZ przeprowadzi ankiety oraz wywiad    
z wychowawcami klas, wywiady z uczniami, obserwacje.  Analiza ankiet, obserwacja, wywiady  
z pedagogiem szkolnym. 
c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?: Sprawdzi to szkolny zespół ds. Promocji  Zdrowia 
Sprawdzenie nastąpi pod koniec roku szkolnego.  
 

1) Zadania:  

Nazwa zadania  Kryterium 
sukcesu 

Sposób 
realizacji 

Okres/term
in realizacji 

Wykonawcy/ 
osoba 
odpowiedzial
na   

Potrzebne 
środki /zasoby 

Sposób 
sprawdze-
nia 
wykonania 
zadania  

Przygotowanie 
planu pracy SZPZ 
na rok szkolny 
2021/2022 
Przekazanie 
informacji  o 
priorytetowych 
zadaniach 
programu dla 
rozwiązania 
problemu 
wynikającego z 
przeprowadzone
j ewaluacji  

90 % rady 
pedagogicznej 
zatwierdzi 
nowy plan 
pracy na rok 
szkolny 
2021/22 

Przedstawien
ie przez 
koordynator
a planu 
działań 
opracowane
go przez 
zespół 
 - Przyjęcie 
przez Radę 
Pedagogiczn
ą planu pracy 
na rok 
szkolny 

Wrzesień 
2021 

Koordynator 
/ zespół SzpZ 
 

Kartki papieru   Plan pracy 
SZpZ na rok 
szkolny 
2021/22 
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2021/2022 

Przekazanie 
informacji  o 
priorytetowych 
zadaniach 
programu dla 
rozwiązania 
problemu 
wynikającego z 
przeprowadzone
j ewaluacji  
 

80% 
społeczności 
szkolnej pozna 
zadania 
Programu SZpZ 

Zamieszcze-
nie                   
i aktualizacja 
informacji o 
projektowa-
nych                 
i 
podejmowa-
nych 
działaniach 
na stronie 
internetowej 
szkoły: 
”Szkoła 
promująca  -
zdrowie, co 
to oznacza?” 

Wrzesień 
2021 

Koordynator
/ zespół SZpZ 

Materiały SZpZ Wpis na 
szkolnej 
stronie 
www  
Profil FB  

„Ja i moja klasa” 
– nietypowe  
lekcje 
wychowawcze. 

100% uczniów 
weźmie udział 
w lekcjach 
mających na 
celu 
wzmocnienie 
osłabionych 
relacji 
rówieśniczych 

Zajęcia 
integracyjne 
z 
wychowawca
mi klas 

1 semestr 
roku 
szkolnego 
2021/2022 

Wychowawc
y klas 1-8 
zespół SzPZ 

Duże formaty 
papieru, koce, 
chusty 
animacyjne.  

Fotorelacje, 
wpisy w 
dziennikach
scenariusze 
zajęć 

Piknik na  
szkolnej trawce  

100% uczniów 
weźmie udział . 
Jednocześnie 
uczniowie będą 
uczestniczyć w 
zajęciach 
integrujących, 
sprzyjających 
nawiązywaniu 
pozytywnych 
relacji, 
poznawaniu 
siebie.  

Zajęcia w 
dowolnym 
terenie 
zielonym w 
formie 
„pikniku na 
kocyku”.  

Październik 
2021 

Wychowawc
y, 
poszczególni 
nauczyciele, 
zespół SzPZ 

Koce 
piknikowe, 
potrawy 
przygotowane 
przez uczniów, 
opracowane 
wymagania 
dotyczące 
przygotowany
ch potraw. 

Fotorelacja 
na stronie 
www szkoły 
i FB 

Rozszerzenie 
wiedzy Rady 
Pedagogicznej              
i pracowników 
szkoły na temat 
nieprawidłowych 
relacji między 
uczniami – 
spotkanie z 
pedagogiem 
szkolnym  

90% Rady 
pedagogicznej 
poszerzy swoją 
wiedzę na 
temat 
sposobów 
radzenia sobie 
z 
nieprawidłowy
mi 
zachowaniami 
młodzieży 

Warsztaty z 
psycholo- 
giem/ debaty   

Grudzień 
2021 

Koordynator 
/ Zespół SZpZ 

Scenariusz 
zajęć 
przygotowany 
przez 
psychologa  

Wpisy na 
stronie 
szkoły, 
dokumenta
cja szkolna  
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szkolnej  
 

Stworzenie grup 
klasowych, 
którym zostaną 
przyporządkowa
ne konkretne 
zadania np. 
(pomoc 
koleżeńska, 
porządkowa, 
dekoracyjna), do 
których będzie  
należał każdy i 
miał w nich 
swoje zadanie. 

70% 
społeczności 
będzie potrafiło 
współpracować 
ze sobą  

Udział w 
grupie  
klasowej  
 

Cały rok 
szkolny 

Wychowawc
y klas 1-8  

Scenariusze 
zajęć, kartki 
papieru , 
dekoracje 
szkolne  

Dokumenta
cja 
wychowaw
cy, zapis w 
programie 
wychowa- 
wczo –
profilaktycz
nym klasy   

  
Założenie kroniki 
klasowej / profil 
grupy klasy na FB 
gdzie każdy 
uczeń  będzie 
miał możliwość  
umieszczenia  
wpisu ,zdjęcia , 
relacji . 

 
60 % 
społeczności 
klasowej 
weźmie udział 
w tworzeniu 
kroniki   

 
Udział w 
tworzeniu 
kroniki 
szkolnej/ 
profilu na FB 
 
 
 
 

 
Październik  

Wychowawc
y klas4-8 
wychowawca 
świetlicy                  
A Grabarz 
K 
Szczepaniak  
B Zawiasa  

Kartki 
kolorowe 
markery ,farby 

Zdjęcia na 
stronie 
szkoły , FB 
szkolny, 
wpisy do 
dziennika  

Coroczne 
organizowanie 
imprez 
klasowych, 
takich jak: 
andrzejki, 
mikołajki, Dzień 
Kobiet/Mężczyzn
wigilia klasowa,  
urodziny, Dzień 
Dziecka, Nocka w 
szkole, piknik 
integracyjny dla 
społeczności 
szkolnej  
 

80% 
społeczności 
szkolnej 
weźmie udział 
w danych 
imprezach 
szkolnych i 
poprawi swoje 
relacje między 
koleżeńskie  
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w 
uroczystościa
ch 
klasowych. 

Cały rok 
szkolny 

Wychowawc
y              
klas1-8/ 
koordynator 
SzpZ: Bartosz 
Zawiasa  

Scenariusze 
zajęć 
przygotowane 
przez 
wychowawcó
w 

Dokumenta
cja szkolna, 
wpisy do 
dziennika 
szkolnego, 
zdjęcia na 
stronie 
szkoły oraz 
na FB szkoły 
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„Upominek od 
Mikołaja” – akcja 
z okazji 
mikołajek.  

90% uczniów 
uczestniczy w 
zadaniu, które 
ma na celu 
zacieśnianie 
więzi, 
sprawianie 
sobie drobnych 
niespodzianek, 
bliższe 
poznawanie 
swoich 
rówieśników.  

Uczestnictwo 
w akcji 
mikołajkowej 
polegającej 
na 
wykonaniu 
drobiazgu 
mikołajko-
wego 
nawiązujące-
go do 
upodobań, 
wylosowa-
nego kolegi. 

Grudzień 
2021 

Wychowawc
y 
Zespół SzPZ 

Scenariusz 
lekcji, kartki 
do losowania 

Wpisy w 
dzienniku, 
zdjęcia, 
wpisy na FB 
szkoły  

Wycieczki 
jednodniowe, 
zielone szkoły 

80% uczniów 
uczestniczy w 
wycieczkach 
klasowych. 

Uczestnictwo 
w 
wycieczkach 
klasowych i 
między 
klasowych 
pozwoli na 
bliższe 
poznanie się, 
zintegrowani
e zespołów 
klasowych, 
wspólne 
zdobywanie 
nowych 
doświadczeń
. 

Cały rok 
szkolny 

Wych. klas, 
nauczyciele, 
zespół SzPZ 

Karty 
wycieczek, 
programy 
wycieczek 

Dokumenta
cja szkolna, 
fotorelacje 
na stronie 
szkoły. 

Śniadanie 
wielkanocne – 
spotkanie  
klasowe. 

100% uczniów 
będzie 
uczestniczyło w 
klasowym 
spotkaniu 
świątecznym.  

Umocnienie    
relacji 
rówieśni-
czych  

Marzec/ 
kwiecień 
2022 

Wych. klas 1-
8 
Zespół SzPZ 

Dekoracje 
świąteczne, 
przepisy na 
potrawy, 
naczynia, 
produkty 
spożywcze. 

Fotorelacje, 
dzienniki 
zajęć 

 
Tydzień kolorów  
 
 
 
 

Przygotowanie 
przez uczniów 
porcji owoców i 
warzyw w 
danym kolorze  
80% uczniów 
będzie brało 
udział w 
tygodniu  
kolorów.  

Udział klas w 
wraz z 
wychowaw-
cami w 
tygodniu 
kolorów. 
Element 
klasowych 
rywalizacji 
zjednoczy 
uczniów w 
dążeniu do 

maj 
2022 

Nauczyciele 
klas  1-3,  
nauczyciele 
świetlicy  
 

Owoce                   
i warzywa              
w danym 
kolorze, 
tablica z 
wynikami 

Dokumenta
-cja szkolna, 
wpisy do 
dziennika, 
zdjęcia na 
stronie 
szkoły, FB 
szkoły 



 

6 
 

wspólnego 
celu. 

Program 
wychowawczy 
realizowany w 
klasach IV-VIII 

Co najmniej 3 
klasy z etapu 
IV-VIII wezmą 
udział w 
programie 

Realizacja 
programu 
wychowawcz
ego 
mającego na 
celu 
rozwijanie 
umiejętności 
nazywania 
swoich 
emocji, 
odczuć, 
integrowania 
zespołu 
klasowego, 
ale też 
doskonalenia 
asertywności 

Cały rok  
szkolny 

Zespół SzPZ 
poszczególni 
wychowawcy 

Opracowany 
program  
oraz 
środki 
do jego  
realizacji 

Sprawozda- 
nie z 
realizacji 
programu 
Fotokronika 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 

100% 
nauczycieli 
weźmie udział 
w szkoleniu w 
ramach WDN 
obejmującym 
tematykę 
relacji 
rówieśniczych, 
zaburzeń w 
zachowaniu 
dzieci i 
młodzieży. 

Nauczyciele 
rozszerzą 
swoją wiedzę 
nt 
niepokojącyc
h zachowań, 
relacji, 
działania w 
trudnych 
sytuacjach 
związanych z 
nieprawidło
wymi 
zachowania
mi uczniów 
we 
wzajemnych 
relacjach, 
spotkanie z 
ekspertem  

Zgodnie z 
harmono- 
gramem 
WDN 

Lider WDN, 
dyrektor 
szkoły 

Materiały 
szkoleniowe 

Protokół ze 
szkolenia 

„Dzień miłych 
słów” – akcja 
społeczności 
szkolnej 

90% uczniów i 
nauczycieli i 
pracowników 
niepedagogicz- 
nych weźmie 
udział w akcji 

Akcja 
polegająca 
na 
anonimowy
m lub 
oficjalnym 
przekazywan
iu sobie 

II semestr 
roku 
szkolnego 

Wychowaw-
cy 
nauczyciele, 
zespół SzPZ 

Słoiki, 
karteczki, 
długopisy, 
skrzynka w 
holu szkoły. 

Dokumenta
cja klas, 
zdjęcia 
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karteczek z 
miłymi 
myślami, 
zwrotami, 
komplement
ami.  
 

 

Przez cały rok szkolny prowadzone będą lekcje wychowawcze mające na celu uczenia wzajemnego 

szacunku, prawidłowych relacji między uczniami, reagowania w sytuacjach trudnych, w tym 

poszukiwania pomocy u wychowawców, pedagoga, psychologa.  

      Opracował Zespół SzpZ w składzie:  

1)  mgr Bartosz Zawiasa  

2)  mgr Maria Bryk – Malinowska  

3)  mgr Magdalena Bąkowska – Tarnecka 

  


