PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. CEL:
Poprawa relacji interpersonalnych między uczniami.
2. Kryterium sukcesu:
Zwiększenie liczby uczniów zadowolonych z relacji między uczniami w klasie do 90%.
3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
a) Co wskaże, że osiągnięto cel?
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, wywiady z pedagogiem, obserwacje zespołu promocji zdrowia.
b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?
Analiza wyników ankiety, wywiadów, arkusza obserwacji.
c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?
Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2020.
II. ZADANIA

Nazwa zadania

Przekazanie informacji o
planowanych
działaniach:
nauczycielom,
pracownikom, rodzicom.

Kryterium sukcesu

100% nauczycieli
i 50% rodziców
uzyska informację
o
planowanych
działaniach

Sposób realizacji

-przedstawienie
założeń
planowanych
działań oraz
oczekiwań co do
uczestnictwa w nich
całej społeczności
szkolnej

Okres/termin
realizacji

I semestr
2019/2020

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

-szkolny koordynator
- wychowawcy

Środki/zasoby

- materiały
przygotowane
przez zespół do
spraw promocji
zdrowia

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania

- zapis w protokole RP
- zapisy w dzienniku
lekcyjnym

Przeprowadzenie
szkolenia dla nauczycieli
na temat profilaktyki
niewłaściwych relacji w
grupie
rówieśniczej.

Zorganizowanie
spotkania
z przedstawicielem
policji na temat skutków
i konsekwencji
niewłaściwych
zachowań.

Przeprowadzenie zajęć
dla uczniów na temat
relacji interpersonalnych
z rówieśnikami.

Przeprowadzenie dla
uczniów warsztatów
socjoterapeutycznych.

90% nauczycieli
będzie
uczestniczyło
w szkoleniu

90% uczniów klas
V-VIII będzie
uczestniczyło
w spotkaniu

90% uczniów klas
V-VIII weźmie
udział w
warsztatach

90% uczniów klas
V-VIII weźmie
udział w
warsztatach

- szkolenie

- spotkanie
z przedstawicielem
policji

- opracowanie
kodeksu zasad
zachowania się,
- przedstawienie
sposobów
rozwiązywania
konfliktów,
-przedstawienie
sposobów radzenia
sobie ze stresem,

- drama
- techniki
ekspresyjne
np. arteterapia,
muzykoterapia,
techniki
relaksacyjne.

I semestr
2019/2020

- dyrektor szkoły +
specjalista z PPP

-materiały
szkoleniowe

-zapis w protokole RP
- zaświadczenia

- zapis w dziennikach
lekcyjnym

- zapisy w dziennikach
lekcyjnych

I semestr
2019/2020

- pedagog szkolny +
przedstawiciel policji

- materiały
przygotowane
przez
przedstawiciela
policji

I i II semestr
2019/2020

- pedagog szkolny
- wychowawcy klas
-nauczyciele

materiały
przygotowane
przez pedagoga
i zespół ds.
promocji zdrowia

materiały
przygotowane
przez terapeutę
II semestr
2019/2020

-Wychowawcy +
specjalista terapeuta

dodatkowe środki
finansowe
pozyskane
od sponsorów

- zapisy w dziennikach
lekcyjnych

Budowanie pozytywnych
relacji koleżeńskich.

Ukazywanie
pozytywnych wzorców
zachowania, mocnych
stron uczniów.

Aktywne włączanie
rodziców we wszystkie
formy działań dotyczące
niwelowania
niewłaściwych zachowań
uczniów.

90% uczniów klas
V-VIII zaangażuje
się w
proponowane
działania

90% uczniów
będzie miało
pozytywny obraz
samego siebie

50% rodziców
zaangażuje się w
podejmowane
działania

- wycieczki szkolne
- wspólna praca przy
projektach
gazetkach
szkolnych,
plakatach
- dyskoteki
- uroczystości
klasowe
- zajęcia
pozalekcyjne:
sportowe, naukowe.,
wokalne, teatralne,
- obchody dnia np.
Życzliwości,
Uśmiechu,
Tolerancji,
- akcje
charytatywne,
- przyznanie
statuetek wzorowy
uczeń, najlepszy
sportowiec,
- tablica osiągnięć
- konkursy, zawody,
- współudział
rodziców w
przygotowaniu
uroczystości
klasowych np.
wigilii, mikołajek,
andrzejek, dyskotek,
ognisk, wycieczek,
pikników.

cały rok
szkolny

-szkolny koordynator
- nauczyciele
- wychowawcy
- opiekun SU
- pedagog szkolny
- rodzice

materiały biurowe,
środki
audiowizualne,
sprzęt do gier
i zabaw

- informacje na stronie
internetowej szkoły

cały rok
2019/2020

-pedagog
-wychowawcy
-nauczyciele
-koordynator SzPZ

materiały biurowe ,
statuetki,

- zapisy na tablicy osiągnięć
- informacje na stronie
internetowej

cały rok
szkolny

- nauczyciele
- wychowawcy
- pedagog szkolny
- rodzice

- środki
przygotowane
przez rodziców

- zapisy w dziennikach
lekcyjnych
- informacje na stronie
internetowej szkoły

Przeprowadzenie
spotkania dla rodziców
uczniów
na temat
„ Jak kochać, wymagać
i motywować dzieci”

50% rodziców
weźmie udział w
spotkaniu

Autoewaluacja

90% uczniów
będzie
zadowolonych
z relacji między
rówieśnikami

Dyrektor Szkoły
Marek Twaróg

- spotkanie z
przedstawicielem
PPP

- przeprowadzenie
ewaluacji,
-opracowanie
raportu

I semestr
2019/2020

czerwiec 2020r.

Dyrektor szkoły +
specjalista z PPP

- koordynator SzPZ
- zespół ds. Promocji
Zdrowia

-materiały
przygotowane
przez prelegenta

- materiały
przygotowane
przez zespół do
spraw promocji
zdrowia

- informacje
z przeprowadzonych działań
na stronie internetowej szkoły

- raport z ewaluacji

Koordynator ds. Promocji Zdrowia
Małgorzata Opiela

