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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2014/2015
We wrześniu zostało przeprowadzone badanie samopoczucia społeczności uczniowskiej naszej szkoły. W wyniku ankiety
stwierdzamy, że uczniowie w większości dobrze czują się w szkole a także w domu. Zaniepokoił nas fakt, iż jest grupa uczniów, która
czasami tylko czuje się dobrze w klasie- 8%, oraz grupa uczniów, która nigdy nie czuje się dobrze w swojej klasie – 4%. Podobnie było
z samopoczuciem w domu. Spróbowaliśmy dopytać, czym mogło być spowodowane to złe samopoczucie uczniów. Okazało się, że
niektórzy uczniowie odbierają naukę w szkole, jako nieprzyjemną z powodu zbyt trudnego i niezrozumiałego dla nich materiału
z przedmiotu, „za długiej lekcji”, dużej ilości prac domowych, „niechcianych wpisów w Internecie”.
W klasach pierwszych rozpoczęli naukę dzieci sześcioletnie, które emocjonalnie i społecznie nie zawsze dorównują uczniom starszym,
dlatego zespół promocji zdrowia, z inicjatywy uczniów klas starszych, postanowił zająć się aklimatyzowaniem pierwszoklasistów
w nowej rzeczywistości szkolnej.
CEL: Dobrze czujemy się w szkole i w domu.
Kryterium sukcesu: około 60% uczniów wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym spowodowały poprawę jego
samopoczucia w szkole i w domu, zmniejszy się procent uczniów, którzy nigdy nie czują się dobrze w szkole i w domu do 1%
Rodzaj działania

Kryterium sukcesu

Odpowiedzialni/
wykonawcy

Monitorowanie

Termin

Organizacja zdrowych przerw
śródlekcyjnych – ćwiczenia
zgodnie z inicjatywą uczniów

Ok. 50 % uczniów
będzie brało udział w
zabawach ruchowych
podczas lekcji

Samorząd
uczniowski

Koordynator
promocji zdrowia

Cały rok

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania( co
wskaże? jak
sprawdzimy? Kto
sprawdzi ?)
Obserwacje
koordynatora,,dyrektora,
wywiad z uczniami

Pomoc uczniom mającym
problemy w nauce –
zorganizowanie pomocy
koleżeńskiej

Uczniowie, w wyniku
prowadzonych zajęć
poprawią swoje wyniki
w nauce

Samorząd
uczniowski

Koordynator
promocji zdrowia

Cały rok
szkolny

Monitorowanie
postępów w nauce
uczniów, promocja do
następnej klasy.

Spotkania z dietetykiem
p. Wodzińską
z dziećmi i z rodzicamizdrowie fizyczne warunkiem
dobrego samopoczucia

kl. IV - udział w
warsztatach dzieci i
rodziców

Wychowawcy kl.
IV

Koordynator
promocji zdrowia,
dyrektor

III – IV 2015

Notatka umieszczona na
stronie internetowej
szkoły i miasta

Prowadzenie stałego działu
zdrowotnego w gazecie
szkolnej KLEKS

W każdym numerze
gazety będzie stały
dział „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”,
opublikowanie na
stronie internetowej
szkoły

E. Nowak

Koordynator
promocji zdrowia

Cały rok
szkolny

Numery Kleksa
rozprowadzane wśród
uczniów , rodziców,
nauczycieli

Gromadzenie literatury
dotyczącej zdrowia fizycznego
i psychicznego

Wszystkie nowości są
reklamowane na
łamach gazety szkolnej
„Kleks”

Nauczyciele
bibliotekarze

Koordynator
promocji zdrowia

Cały rok
szkolny

Obserwacja rodziców.
Obserwacja przez
dyrektora,

Udział w szkolnej akcji
ŚNIADANIE DAJE MOCwspólne przygotowywanie i
spożywanie drugiego,
zdrowego śniadania w szkole.
- Wykonywanie i spożywanie
dań z owoców i warzyw
wspólne z nauczycielami i z
rodzicami w miłej atmosferze

Rodzice w większości
klas ( 60 %) włączą się
w organizację
śniadania, (90 % klas
weźmie udział w akcji

wszyscy n-le i
wychowawcy

koordynator,
dyrektor

Akcja
ogólnopolska
– listopad,
kontynuacja
cały rok

sprawozdanie na stronie
internetowej szkoły w
blogu Szkoły Promującej
Zdrowie

Szkolne obchody Dni
Bezpiecznego Internetu:

Uczniowie znają
zasady bezpiecznego
korzystania z
komputera oraz wiedzą
jak należy bezpiecznie
korzystać z zasobów
Internetu

Biblioteka
szkolna,
nauczyciele
informatyki

Koordynator ,
dyrektor

II 2015

Relacja z obchodów w
gazecie „Kleks”, zdjęcia
z imprezy

- spotkanie z policjantem
Zajęcia z uczniami w oparciu o
materiały fundacji Orange
„Sieciaki”
- zajęcia przeprowadzone przy
współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną

Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

Spotkania integracyjne w lesie,
w gospodarstwach rolnych, w
ramach programu „Trzymaj
formę”, rajdy rowerowe, rajdy
piesze , podchody, biwaki,
ogniska, wycieczki, zielone
szkoły, promowanie
aktywnego spędzania wolnego
czasu

Z każdej klasy IV i V
zgłosi się jedna lub
dwie grupy 3 osobowe
uczniów do konkursu

K. Morek
K. Błajet
Wychowawcy
klas

Dyrektor
Koordynator

IV 2015

Udział przedstawicieli
rodziców w
spotkaniach
integracyjnych
,zadowolenie uczniów
z udziału w
przedsięwzięciu

Klasy I-VI

Dyrektor

Cały rok

Prezentacja plakatów i
zdrowej żywności każdej
klasy na sali
gimnastycznej ph.:
„Wyspa zdrowia”.
Wyłonienie zwycięzców,
ogłoszenie wyników w
szkole- wywieszenie
zwycięzców na tablicy
ogłoszeń.
Obserwacja rodziców.
Sprawozdanie
umieszczone na stronie
internetowej szkoły i
miasta.
Wspólne działania z
rodzicami, konkurencje
sportowe z udziałem
rodziców.

Wspieranie uczniów klas
pierwszych: „Z wizytą u
pierwszaków”. Przygotowanie
laurek dla pierwszaków przez
uczniów klas czwartych.

Wszyscy uczniowie
klas pierwszych objęci
zostali opieką uczniów
klas czwartych.

Nauczyciele klas
I i IV-VI.

Dyrektor,
koordynator

wrzesień

Umieszczenie informacji
na stronie internetowej
szkoły, obserwacja
dyrektora.

Organizacja stałych
uroczystości wynikających z
kalendarza i tradycji: Dzień
Chłopca, andrzejki, mikołajki,
Dzień Nauczyciela, Wigilia,
jasełka, choinki szkolne,
walentynki, Dzień Kobiet,
pierwszy dzień wiosny, Dzień
Dziecka, Dzień Matki

Zaangażowanie
rodziców i większości
uczniów w
przygotowanie
uroczystości

Teatr „Szpilka”
Wychowawcy
klas

Dyrektor
Koordynator

Cały rok

Obserwacja rodziców.
Obserwacja przez
dyrektora, umieszczenie
wiadomości na stronie
internetowej szkoły,
zdjęcia z imprezy

Zajęcia profilaktycznowychowawcze prowadzone
przez pedagoga nt. „Kultura
słowa i szacunek do drugiego
człowieka”

Większość uczniów
zwraca uwagę na
kulturę słowa i dobre
relacje z
rówieśnikami.

Pedagog,
wychowawcy

Dyrektor,
koordynator

II semestr

Obserwacje dyrektora i
wychowawców

Pomoc uczniów klas starszych
pierwszoklasistom w czasie
przerw

I Szkolny Turniej Językowy „Z Reprezentanci klas VI
poprawną polszczyzną na co
aktywnie uczestniczyli
dzień”
w „zabawie”.

Ewa Pawlak,
nauczyciele
poloniści

Dyrektor

maj

Obserwacja dyrektora,
informacja na stronie
internetowej szkoły

