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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.  Poinformowanie 
Rodziców  

o zaplanowanych 
zmianach  

i działaniach związanych 
 z racjonalizacją 

obciążenia uczniów 
zadaniami domowymi 

zorganizowanie spotkania 
informacyjnego dla 
Rodziców 

 
 
 
 
 
 

Wrzesień 2020 

35 członków Rady 
Rodziców w ramach 
współpracy wzięło 
udział w spotkaniu          
z realizatorami 
programu 

zdjęcia oraz lista 
potwierdzająca obecność 

Rodziców na spotkaniu 
spotkanie przygotowali        
i przeprowadzili  
nauczyciele Zespołu Szkoły 
Promującej Zdrowie oraz 
koordynator programu 
 

przekazanie Rodzicom 
bieżącego planu działań 
szkoły w ramach programu 

Rodziców obecnych na    
spotkaniu zapoznano                      
z prezentacją dotyczącą 
działań 
podejmowanych            
w ramach programu   

prezentacja 
multimedialna 

opublikowana na stronie 
internetowej szkoły  

prezentacja multimedialna 
została przestawiona wraz    
z komentarzem 

wskazanie celowości 
podejmowanych działań 
 

Rodziców  obecnych  na  
spotkaniu zapoznano                        
z przewidywanymi 
efektami i  sposobami 
realizacji  celu                  
priorytetowego oraz 
celów szczegółowych 

opublikowanie 
wniosków na stronie 
internetowej szkoły 

cele podejmowanych 
działań zostały omówione 
w oparciu o wiedzę 
ekspercką 
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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.  Współpraca 
 z Samorządem Szkolnym 

 

 

zorganizowanie spotkania 
informacyjnego dla 
członków Samorządu 
Szkolnego i ich Opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 

Październik 2020 

 

10 członków  
Samorządu Szkolnego  
oraz Opiekun w ramach 
współpracy wzięło 
udział  w spotkaniu                     
z realizatorami 
programu 
 

 lista potwierdzająca 
obecność uczniów          

na spotkaniu 

 

spotkanie przygotowali        
i przeprowadzili  
nauczyciele Zespołu Szkoły 
Promującej Zdrowie oraz 
koordynator programu 
 

przekazanie Samorządowi 
Szkolnemu bieżącego planu 
działań szkoły  w ramach 
programu 
 

uczniów obecnych       
na spotkaniu 
zapoznano                        
z  działaniami 
podejmowanymi           
w ramach programu   

opublikowanie 
wniosków na stronie 
internetowej szkoły 

cele podejmowanych 
działań zostały omówione 
oraz poddane dyskusji         
w celu wypracowania 
porozumienia 

nawiązanie porozumienia  
w zakresie konkretnych 
działań 

 
 

zatwierdzono                   
i podpisano 
porozumienie                
o współpracy między 
Samorządem Szkolnym 
a realizatorami 
programu 

dokument - 
Porozumienie                    

o  współpracy został  
opublikowany na stronie 

internetowej szkoły 

Porozumienie o współpracy  
zostało zatwierdzone przez 
Przewodniczącego 
Samorządu Szkolnego, 
Opiekuna Samorządu 
Szkolnego oraz 
koordynatora programu 
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3. Poznanie przez 
uczniów technik     

uczenia się 

opracowanie scenariusza 
lekcji wychowawczej dla 
uczniów 

 

Listopad 2020 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 

Grudzień 2020 

zajęcia wychowawcze 
zostały 
przeprowadzone we 
wszystkich klasach, 
uczniowie poznali 
techniki uczenia się        
z uwzględnieniem 
technik kształcenia      
na odległość            

wpisy w dzienniku 
elektronicznym,  
opublikowanie 

wniosków na stronie 
internetowej szkoły 

zajęcia zostały  
przeprowadzone on-line 
przez wychowawców klas,             
a wnioski sporządzono 
według jednakowych  
kryteriów 
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4. Wychowanie                
do wartości poprzez 

kształtowanie 
właściwych postaw 

uczniów 

umożliwienie uczniom 
współdecydowania o rodzaju 
pracy domowej 
 

 
 

Styczeń 2021 

uczniowie wszystkich 
klas wraz                          
z nauczycielami 
wypracowali zasady 
dotyczące 
współdecydowania        
o  rodzaju pracy 
domowej 
 

przykładowe kontrakty     
z uczniami opublikowane 
na stronie internetowej 

szkoły  

nauczyciele współpracowali  
w zespołach 
przedmiotowych, dzieląc 
się wiedzą                               
i doświadczeniem 
zawodowym, a następnie      
opracowywali kontrakty       
z uczniami 
 

umożliwienie uczniom 
współdecydowania                 
o terminie oddania pracy 
domowej   

 
 

Luty 2021 

uczniowie  wszystkich 
klas wraz                           
z nauczycielami 
wypracowali zasady 
dotyczące 
współdecydowania        
o  terminie oddania 
pracy domowej 
 

przykładowe kontrakty     
z uczniami opublikowane 
na stronie internetowej 

szkoły 

nauczyciele współpracowali  
w zespołach 
przedmiotowych, dzieląc 
się wiedzą                               
i doświadczeniem 
zawodowym, a następnie      
opracowywali kontrakty        
z uczniami 
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5. Realizowanie przez 
uczniów projektów 
interdyscyplinarnych 

przedstawienie uczniom 
pomysłów  
na zadania 
międzyprzedmiotowe  
 

 
 

Marzec 2021 
 

chętni uczniowie 
wszystkich klas na 
zajęciach 
wychowawczych 
wybierali do realizacji 
zaproponowane przez 
nauczycieli projekty 
interdyscyplinarne  

lista projektów 
interdyscyplinarnych 

opublikowana                 
na stronie internetowej 

szkoły 

wychowawcy klas 
przedstawili uczniom listę 
projektów 
interdyscyplinarnych do 
realizacji, udzielali 
wskazówek przy 
dokonywaniu wyborów 

przeprowadzenie, w ramach 
współpracy nauczycieli, 
projektów 
interdyscyplinarnych 

 
 

 
 

Kwiecień 2021 
 

chętni uczniowie wzięli 
udział w projektach 
interdyscyplinarnych 
zaproponowanych 
przez nauczycieli 

 
zdjęcia, prace uczniów  

opublikowane                
na stronie internetowej 

szkoły 

nauczyciele współpracowali 
zdalnie w zespołach 
przedmiotowych i między- 
przedmiotowych, 
motywowali uczniów, 
oceniali ich prace  
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realizacji 

(dokumentacja) 
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6. Rozwiązywanie 
bieżących trudności 

dydaktycznych uczniów 

udzielanie pomocy 
indywidualnej przez 
specjalistów szkolnych 

 
 
 
 
 

Maj 2021 

wszyscy uczniowie        
w razie potrzeby mają 
zapewnioną pomoc         
i możliwość spotkań 
indywidualnych            
ze specjalistami  

wpisy w dziennikach 
szkolnych specjalistów, 

wnioski z pracy 
specjalistów 

opublikowane na stronie 
internetowej szkoły 

pedagog, psycholog, 
rewalidatorzy  
przeprowadzali spotkania 
indywidualne z uczniami     
w formie stacjonarnej i on-
line 

zorganizowanie grup 
wsparcia dla uczniów źle 
znoszących porażki 
 

wszyscy uczniowie        
w razie potrzeby mają 
zapewnione wsparcie    
w ramach 
zorganizowanej grupy         

wpisy w dziennikach 
szkolnych specjalistów, 

wnioski z pracy 
specjalistów 

opublikowane na stronie 
internetowej szkoły 

pedagog, psycholog 
przeprowadzali spotkania 
dla grup uczniów w formie 
stacjonarnej i on-line 

zorganizowanie pomocy 
koleżeńskiej w zakresie 
braków edukacyjnych 

wszyscy uczniowie        
w razie trudności mają 
możliwość skorzystania 
z pomocy  koleżeńskiej                        
i uzupełnienia braków 
edukacyjnych 

wnioski z pracy 
specjalistów 

opublikowane na stronie 
internetowej szkoły 

wychowawcy klas, 
nauczyciele przedmiotowi, 
pedagog, psycholog           
na bieżąco reagują              
na trudności dydaktyczne 
uczniów, współpracują        
z uczniami w ramach 
organizacji pomocy 
koleżeńskiej 
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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 

 
 
 

Wrzesień 2020 - 
czerwiec 2021 

nauczyciele zdobywali 
na bieżąco dodatkową 
wiedzę  i umiejętności  
z zakresu motywowania 
uczniów, rozwijania ich 
kreatywności oraz 
rozpoznawania emocji   
i radzenia sobie z nimi - 
uczestniczyli w 33 
szkoleniach 

lista szkoleń  
opublikowana na stronie 

internetowej szkoły 

formy doskonalenia się: e-
konferencje, webinary,       
w tym 3 zorganizowane 
przez Metis, Katowice 
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8. Publikowanie efektów 
działań  

w ramach programu 

redagowanie informacji  
z podejmowanych działań 

 
 
 
 
 

na bieżąco 
 
 

 

 

wszyscy nauczyciele 
odpowiedzialni  
za poszczególne 
zadania w roku 
szkolnym 2020/2021 
opracowali  wnioski       
z wykonanych działań 

notatki, wnioski, ankiety, 
efekty ewaluacji 

cząstkowej 
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 jest 
aktualizowana 
zgodnie  
z harmonogramem 
programu 

zakładka:  

Szkoła Promująca 

Zdrowie  

na stronie internetowej 
szkoły 

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


