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Cel główny – Racjonalizacja obciążenia uczniów zadaniami domowymi. 

 
 

Cele 
szczegółowe Zadania 

 
 

Termin realizacji 
 
 
 

 

Efekty/stopień realizacji 
celu/zadania (odniesienie  

do kryterium sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu 

realizacji, 
rekomendacje 

 
 

1.   Motywowanie 
uczniów                

do 
samokształcenia 

 
 

opracowanie scenariusza 
lekcji wychowawczej dla 
uczniów 

 
 

Wrzesień/październik 
2021 

opracowano scenariusz lekcji 
wychowawczej dostosowany dla klas    
1-3 oraz 4-8  
 

opublikowanie 

scenariusza zajęć 

wychowawczych             

na stronie 

internetowej szkoły 

 

scenariusz opracowali 
nauczyciele Zespołu 
Szkoły Promującej 
Zdrowie 
 

przeprowadzenie zajęć 
wychowawczych  
wg opracowanego 
scenariusza 

 

 
 
 

Październik/listopad 
2021 

zajęcia wychowawcze zostały 
przeprowadzone we wszystkich klasach; 
uczniowie poznali różnicę między 
komunikacją werbalną i niewerbalną           
oraz efektywne sposoby 
autoprezentacji, zostali zmotywowani   
do podejmowania prób samorozwoju                              
i samokształcenia 

wpisy w dzienniku 
elektronicznym,  
opublikowanie 

wniosków na stronie 
internetowej szkoły 

zajęcia zostały  
przeprowadzone przez 
wychowawców klas,             
a wnioski sporządzono 
według jednakowych  
kryteriów 
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Cele 
szczegółowe              Zadania 

 
 
Termin realizacji 

 
 
 

 

Efekty/stopień realizacji 
celu/zadania (odniesienie  

do kryterium sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu 

realizacji, 
rekomendacje 

 

 

 

 

 

2.   Zapewnienie 

uczniom 

sprzyjających 

warunków             

w szkole 

 

 
wprowadzenie dni bez 
dzwonka 

 
 

Od grudnia 2021 
dzwonek szkolny był wyłączony  w każdy 
piątek, aby chronić uczniów przed 
skutkami nadmiernego hałasu  

opublikowanie 
harmonogramu 
dni bez dzwonka           

na stronie 
internetowej szkoły 

harmonogram 
sporządzony przez 
koordynatora programu 
po uzgodnieniu                
z Dyrekcją szkoły, 
Pedagogiem                       
i Psychologiem  

zorganizowanie na jednym     
z korytarzy szkolnych kącika 
relaksacyjnego  
(ze względu na pandemię 
koronawirusa  – osobne 
pomieszczenie) 

 
 
 

Styczeń 2022 

urządzenie kącika relaksacyjnego 
(pracownia Ci-cho-sza),  aby zapewnić  
uczniom możliwość relaksu podczas 
przerw oraz przeprowadzania  z nimi 
zajęć wyciszających 

zdjęcia  z opisem 
opublikowane             

na stronie 
internetowej szkoły 

pracownia Ci-cho-sza 
urządzona przez 
Pedagoga szkolnego 

 
zorganizowanie                     
w bibliotece szkolnej kącika 
ciszy 

 
Styczeń 2022 wygospodarowanie w bibliotece szkolnej 

miejsca i zorganizowanie kącika ciszy, 
gdzie uczniowie mają możliwość 
spędzania wolnego czasu, odprężenia 
przy lekturze lub grach planszowych 

zdjęcia z opisem 
opublikowane             

na stronie 
internetowej szkoły 

kącik ciszy 
zorganizowany przez 
Nauczyciela 
bibliotekarza 

 
zachęcanie do zdrowego 
odżywiania – mleko i owoce 
w szkole, cykliczne wspólne 
śniadania (ze względu        
na pandemię koronawirusa  
– tylko w ramach jednej 
klasy) 
 

 
 

Luty 2022 
realizacja programów: „Mleko w szkole”, 
„Owoce i warzywa w szkole” oraz 
organizacja w klasach wspólnego 
spożywania śniadań - uczniowie zdrowo 
się odżywiają, integrują się podczas 
wspólnych posiłków, dzielą się dobrymi 
praktykami 

zdjęcia z opisem 
realizowanych 

programów 
opublikowane             

na stronie 
internetowej szkoły 

za realizację programów 
odpowiedzialni 
Nauczyciele świetlicy; 
śniadania w klasach 
zorganizowane przez 
wychowawców  
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Cele 
szczegółowe 

             Zadania Termin realizacji 

Efekty/stopień 
realizacji 

celu/zadania 
(odniesienie  
do kryterium 

sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu realizacji, 

rekomendacje 

 
 
 

3.  Wspieranie uczniów                   
w osiąganiu sukcesu 

 
umożliwienie rozwijania  
uzdolnień i zainteresowań   

 
Marzec 2022 

uczniowie rozwijają 
swoje uzdolnienia, 
realizują pasje poprzez 
udział w kołach 
zainteresowań, 
zajęciach rozwijających
  

harmonogram zajęć 
dodatkowych dla 

uczniów opublikowany           
na stronie internetowej 

szkoły 

zajęcia dodatkowe  
uwzględniające 
zainteresowania                       
i uzdolnienia uczniów 
przeprowadzone przez 
nauczycieli 
przedmiotowych  

 

organizowanie dla uczniów 

konkursów i zawodów 

szkolnych 

 

 
 

Marzec 2022 

uczniowie szkoły biorą 
udział                                   
w organizowanych 
przedsięwzięciach 
motywowani                 
na bieżąco                    
przez nauczycieli                    
do podejmowania 
nowych wyzwań 
 

zdjęcia i informacje           

z przebiegu konkursów, 

zawodów                           

z uwzględnieniem 

osiąganych przez 

uczniów sukcesów 

opublikowane na stronie 

internetowej szkoły 

 

konkursy i zawody szkolne 
zorganizowane  przez 
nauczycieli 
przedmiotowych 
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Cele 
szczegółowe 

             Zadania Termin realizacji 

Efekty/stopień 
realizacji 

celu/zadania 
(odniesienie  
do kryterium 

sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu realizacji, 

rekomendacje 

 
 
 

4.  Zorganizowanie 
przedsięwzięć 

aktywizujących uczniów 

 

uczestniczenie         

z uczniami  

w wydarzeniach 

(kulturalnych, 

sportowych) 

inspirujących  

do inicjatywy 

własnej  

w zakresie pracy 

domowej                        

 
 
 
 

Kwiecień 2022 
 

uczniowie biorą udział        
we wspólnych 
przedsięwzięciach, 
dających możliwość 
podejmowania 
własnych inicjatyw         
w zakresie pracy 
domowej 

wykaz zorganizowanych 
przedsięwzięć oraz 

zdjęcia opublikowane    
na stronie internetowej 

szkoły   

przedsięwzięcia kulturalne    
i sportowe zorganizowane 
przez wychowawców klas 
oraz nauczycieli 
przedmiotowych 
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Cele 
szczegółowe 

             Zadania Termin realizacji 

Efekty/stopień 
realizacji 

celu/zadania 
(odniesienie  
do kryterium 

sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu realizacji, 

rekomendacje 

 
 

5.  Zweryfikowanie 
efektów podejmowanych 

działań w ramach 
programu 

porównanie wyników            
w nauce przed wdrożeniem 
racjonalizacji obciążenia 
uczniów zadaniami 
domowymi oraz po jej 
zakończeniu 

 
Maj/czerwiec 2022 

wg opracowanej 
metody uzyskano skalę 
porównawczą wyników 
w nauce 

zestawienie wyników     
w nauce – załącznik       

do raportu końcowego  

raport końcowy 
opracowany przez 
koordynatora programu 
oraz nauczycieli Zespołu 
Szkoły Promującej Zdrowie 

 

postawienie diagnozy 

 

 
Maj/czerwiec 2022 

dokonana analiza 
zebranych danych 
(ankiety ewaluacyjne) 
pozwoliła uzyskać 
odpowiedź 
na pytanie  
o efektywność 
prowadzonych działań 

raport z ewaluacji 
końcowej programu 

raport końcowy 
opracowany przez 
koordynatora programu 
oraz nauczycieli Zespołu 
Szkoły Promującej Zdrowie 
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Cele 
szczegółowe 

             Zadania Termin realizacji 

Efekty/stopień 
realizacji 

celu/zadania 
(odniesienie  
do kryterium 

sukcesu) 

Potwierdzenie 
realizacji 

(dokumentacja) 

Informacja  
o przebiegu realizacji, 

rekomendacje 

 
 
 

6. Publikowanie efektów 
działań  

w ramach programu 

redagowanie informacji  
z podejmowanych działań 

 
 
 
 
 

na bieżąco 
 
 

 

 

wszyscy nauczyciele 
odpowiedzialni  
za poszczególne 
zadania w roku 
szkolnym 2021/2022 
opracowali  wnioski       
z wykonanych działań 

notatki, wnioski, ankiety, 
efekty ewaluacji 

opublikowane na stronie 
internetowej szkoły 

bieżąca współpraca 
koordynatora programu 
z nauczycielami, 
przewodniczącymi 
zespołów przedmiotowych, 
członkami Zespołu Szkoły 
Promującej Zdrowie 

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

strona internetowa  
szkoły aktualizowana 
zgodnie  
z harmonogramem 
programu 

zakładka:  

Szkoła Promująca 

Zdrowie  

na stronie internetowej 
szkoły 

bieżąca współpraca 
koordynatora programu 
z nauczycielem informatyki 
– administratorem szkolnej 
strony internetowej  
 


