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Cel główny – Racjonalizacja obciążenia uczniów zadaniami domowymi. 

 

 

 

Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 

Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 

1. Motywowanie 
uczniów  

do 
samokształcenia 

 

 
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 

 

Wrzesień/
październik 

2021 

Nauczyciele 
Zespołu Szkoły 

Promującej 
Zdrowie 

 
przeprowadzenie zajęć wychowawczych  
wg opracowanego scenariusza 

 

zajęcia 
wychowawcze 

uczniowie są 
zmotywowani  

do podejmowania prób 
samokształcenia 

wpisy w dzienniku 
elektronicznym 

obserwacja Październik

/listopad 
2021 

Wychowawcy 
klas 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
 
 

2. Zapewnienie 

uczniom 

sprzyjających 

warunków             

w szkole 

 

 
wprowadzenie dni bez dzwonka 

wyłączanie 
dźwięku 
dzwonka  

w określone dni  

uczniowie są chronieni 
przed nadmiernym 

hałasem 

opublikowanie  
w każdym miesiącu 

listy dni bez dzwonka  

obserwacja Od 
grudnia 

2021 

Dyrekcja szkoły, 
Pedagog, 

Psycholog, 
koordynator 

programu 

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

 

urządzenie 
kącika 

relaksacyjnego 
(w osobnym 

pomieszczeniu)  

uczniowie mają 
możliwość relaksu 

podczas przerw  

zdjęcia obserwacja Styczeń 
2022 

Pedagog  

 
zorganizowanie w bibliotece szkolnej 
kącika ciszy 

wygospodarowanie 
w bibliotece 

miejsca na kącik 
ciszy 

uczniowie mają 
możliwość spędzania 

przerw w ciszy 

zdjęcia obserwacja Styczeń 
2022 

Nauczyciel 
bibliotekarz 

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

 
 

realizowanie 
programów: 

„Mleko               
w szkole”, 
„Owoce  

i warzywa          
w szkole” 

oraz organizacja 
wspólnego 
spożywania 

śniadań             
w określone dni 

uczniowie zdrowo się 
odżywiają, integrują się 

podczas wspólnych 
posiłków, dzielą się 
dobrymi praktykami 

zdjęcia obserwacja Luty 2022 Nauczyciel 
świetlicy, 

Wychowawcy 
klas 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 

Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 

3. Wspieranie 

uczniów                   

w osiąganiu 

sukcesu 

 
umożliwienie rozwijania  uzdolnień               
i zainteresowań   

koła 
zainteresowań, 

zajęcia 
rozwijające 

uczniowie rozwijają 
swoje uzdolnienia, 

realizują pasje 

wykaz zajęć 
dodatkowych dla 

uczniów 

analiza 

dokumentacji 

 

Marzec 
2022 

Nauczyciele 
przedmiotowi 

 

organizowanie dla uczniów konkursów        

i zawodów szkolnych 

 

motywowanie 

uczniów            

do brania 

udziału               

w konkursach, 

zawodach 

 

uczniowie biorą udział  

w organizowanych 

przedsięwzięciach 

 

zdjęcia, informacje      

z przebiegu 

konkursów, zawodów 

 

obserwacja, 

analiza 

dokumentacji 

 

Marzec 
2022 

Nauczyciele 
przedmiotowi 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
4. Zorganizowanie 

przedsięwzięć 
aktywizujących 

uczniów 

uczestniczenie z uczniami  

w wydarzeniach (kulturalnych, 

sportowych) inspirujących  

do inicjatywy własnej  

w zakresie pracy domowej           

(w przypadku nauczania zdalnego 

– w formie on-line) 

 

 

zachęcanie 

uczniów            

do udziału       

we wspólnych 
przedsięwzięciach 

 

uczniowie podejmują 
własne inicjatywy         
w zakresie pracy 

domowej 

zdjęcia, prace 
uczniów 

obserwacja 

 

Kwiecień 
2022 

Nauczyciele 
przedmiotowi, 
Wychowawcy 

klas 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 

Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 

5. Zweryfikowanie 

efektów 

podejmowanych 

działań w ramach 

programu 

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

wg opracowanej 
metody 

uzyskanie skali 
porównawczej 

wyników w nauce 

zebranie danych analiza 
dokumentacji 

 

Maj/  
czerwiec 

2022 

Nauczyciele 
Zespołu Szkoły 

Promującej 
Zdrowie, 

koordynator 
programu 

 

postawienie diagnozy 

 

 
analiza danych  

uzyskanie odpowiedzi  
na pytanie  

o efektywność 
prowadzonych działań 

wnioski diagnoza Maj/  
czerwiec 

2022 

Nauczyciele 
Zespołu Szkoły 

Promującej 
Zdrowie,  

koordynator 
programu 
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Cel 
szczegółowy 

Zadania 
Sposób 

realizacji 

Oczekiwane efekty Dokumentacja 
Ewaluacja 

Termin Realizatorzy 

 
6. 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 

nauczycieli 
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 


