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Cel główny – Racjonalizacja obciążenia uczniów zadaniami domowymi. 

 

 

Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 

1.Poinformowanie 
Rodziców  

o zaplanowanych 
zmianach  

i działaniach 
związanych 

 z racjonalizacją 
obciążenia uczniów 

zadaniami 
domowymi 

zorganizowanie spotkania informacyjnego 
dla Rodziców 

zebranie Rady 
Rodziców 

Rodzice uczniów 
współpracują 

 z realizatorami 
programu 

zdjęcia, lista 
obecności 

 ze spotkania 
 

   obserwacja  
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 
2020 

 
 
 
 
 

Koordynator 
i nauczyciele 

Zespołu Szkoły 
Promującej 

Zdrowie 

przekazanie Rodzicom bieżącego planu 
działań szkoły w ramach programu 

zebranie Rady 
Rodziców 

Rodzice uczniów znają 
podejmowane 

działania w ramach 
programu 

zdjęcia, lista 
obecności  

ze spotkania 
 

obserwacja 

wskazanie celowości podejmowanych 
działań 
 

 

zebranie Rady 
Rodziców 

Rodzice uczniów znają 
cel działań  

zdjęcia, lista 
obecności  

ze spotkania 
 

obserwacja 



HARMONOGRAM na rok szkolny 2020/2021 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 
 
 

2. Współpraca 
 z Samorządem 

Szkolnym 

zorganizowanie spotkania informacyjnego 
dla członków Samorządu Szkolnego i ich 
Opiekuna 

zebranie 
członków 

Samorządu 
Szkolnego 

uczniowie  
współpracują 

 z realizatorami 
programu 

zdjęcia, lista 
obecności  

ze spotkania 
 

  obserwacja  
 
 
 
 
 
 

Październik 
2020 

 
 
 
 

Koordynator 
 i nauczyciele 

Zespołu Szkoły 
Promującej 

Zdrowie  

przekazanie Samorządowi Szkolnemu 
bieżącego planu działań szkoły  w ramach 
programu 

 

zebranie 
członków 

Samorządu 
Szkolnego 

uczniowie znają 
podejmowane 

działania w ramach 
programu 

zdjęcia, lista 
obecności 

 ze spotkania 
 

obserwacja 

nawiązanie porozumienia  
w zakresie konkretnych działań 

 
 

zebranie 
członków 

Samorządu 
Szkolnego 

uczniowie włączają się 
w podejmowane 

działania 
 w ramach programu 

porozumienie obserwacja, 
analiza 

dokumentacji 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 

Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 
 
 

3.Poznanie przez 
uczniów technik 

uczenia się 

opracowanie scenariusza lekcji 
wychowawczej dla uczniów 

scenariusz zajęć 
wychowawczych 

scenariusz zajęć będzie 
opracowany 
adekwatnie  

do  wieku grupy 
docelowej 

opublikowanie 
scenariusza zajęć 
wychowawczych  

na stronie 
internetowej szkoły 

analiza 
dokumentacji 

 

Listopad 
2020 

Nauczyciele 
Zespołu Szkoły 

Promującej 
Zdrowie 

przeprowadzenie zajęć wychowawczych  
wg opracowanego scenariusza 

 

zajęcia 
wychowawcze 

uczniowie znają różne 
techniki uczenia się 

wpisy w dzienniku 
elektronicznym 

obserwacja Grudzień 
20220 

Wychowawcy 
klas 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 

 

4.Wychowanie do 

wartości poprzez 

kształtowanie 

właściwych postaw 

uczniów 

umożliwienie uczniom współdecydowania 
o rodzaju pracy domowej 
 

współpraca 
nauczyciel-

uczeń 

uczniowie  
we współpracy  
z nauczycielem 

potrafią podejmować 
decyzje 

kontrakt obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 
 

Styczeń 
2021 

 
 
 
 
 
 

Nauczyciele 
przedmiotowi 

umożliwienie uczniom współdecydowania 
o terminie oddania pracy domowej   

współpraca 
nauczyciel-

uczeń 

uczniowie  
we współpracy  
z nauczycielem 

potrafią podejmować 
decyzje 

kontrakt obserwacja, 
analiza 
dokumentacji 
 

Luty 2021 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 

 

5.Realizowanie 
przez uczniów 

projektów 
interdyscyplinarnych 

przedstawienie uczniom pomysłów  
na zadania międzyprzedmiotowe  

 

zaproponowanie 
uczniom 

opracowanych 
pomysłów  
do wyboru 

uczniowie wybierają 
zadania do realizacji 

opublikowanie listy 
zadań wybranych 

przez uczniów danej 
klasy 

obserwacja, 
analiza 

dokumentacji 
 

 
 

Marzec 
2021 

 

 
 
 
 

Nauczyciele 
przedmiotowi, 
wychowawcy 

klas 

przeprowadzenie w ramach współpracy 
nauczycieli projektów 
interdyscyplinarnych 

 

 

motywowanie  
uczniów  

do udziału 
 w projektach 

uczniowie biorą udział  
w realizowanych 

projektach 

zdjęcia, prace 
uczniów 

   obserwacja 
 

 
Kwiecień 

2021 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 
 

6.Rozwiązywanie 
bieżących 
trudności 

dydaktycznych 
uczniów 

udzielanie pomocy indywidualnej przez 
specjalistów szkolnych 

spotkania  
indywidulane  

z uczniami 
wymagającymi 

pomocy 

uczniowie mają 
zapewnioną pomoc 

wpisy w dziennikach 
specjalistów 

obserwacja  
 
 
 
 
 
 

Maj 2021 

Pedagog. 
psycholog, 

rewalidator  

zorganizowanie grup wsparcia dla uczniów 
źle znoszących porażki 

 

cykliczne 
spotkania 
grupowe 

 z uczniami  
wymagającymi 

pomocy  

uczniowie mają 
zapewnione wsparcie 

wpisy w dziennikach 
specjalistów 

obserwacja Pedagog. 
psycholog, 

rewalidator 

zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 
w zakresie braków edukacyjnych 

cykliczne 
spotkania  
w ramach 
pomocy 

koleżeńskiej 

uczniowie uzupełniają 
braki edukacyjne 

zdjęcia obserwacja Pedagog, 
nauczyciele 

przedmiotowi, 
wychowawcy 

klas 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
7.Pogłębianie 
wiedzy przez 
nauczycieli 

szkolenie i samodoskonalenie  
z zakresu: 

• motywowania 
 i rozwijania 
kreatywności  
u uczniów 

• rozpoznawania emocji 
przez uczniów i radzenia 
sobie z nimi 

udział  
w szkoleniach, 
samodoskonaleniu 

nauczyciele zdobędą 
dodatkową wiedzę 

 i umiejętności 

zaświadczenie  
z odbytego szkolenia 

analiza 
dokumentacji 

 

Wrzesień 
2020 - 

czerwiec 
2021 

Nauczyciele 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
8.Publikowanie 
efektów działań  

w ramach 
programu 

redagowanie informacji  
z podejmowanych działań 

opracowanie 
wniosków 

wszyscy nauczyciele 
odpowiedzialni  
za poszczególne 

zadania opracowują 
wnioski  

z wykonanych działań 

notatki, wnioski analiza 
dokumentacji 

 

 
 
 
 
 

na bieżąco 
 
 

nauczyciele/ 
zespoły 

odpowiedzialni 
za poszczególne 

zadania 

publikowanie na bieżąco 
wszelkich działań w ramach 
programu na stronie 
internetowej szkoły 

aktualizacja 
strony 

internetowej 
szkoły zgodnie  

z 
harmonogramem 

strona internetowa  
szkoły jest 

aktualizowana 
zgodnie  

z harmonogramem 

zakładka: Szkoła 
Promująca Zdrowie  

na stronie 
internetowej szkoły 

analiza 
dokumentacji 

 

nauczyciel 
informatyki 


