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         Rok szkolny 2021/2022 

Problem priorytetowy do rozwiązania:   

Część pracowników niepedagogicznych czuje się nie włączana w życie przedszkola i szkoły.   

 

 

Cel:   

 Zwiększenie uczestnictwa pracowników niepedagogicznych w życie przedszkola/szkoły. 

  

 

 

II. ZADANIA szczegółowe  

 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób 

sprawdzenia 

wykonania zadania 

1.Przedstawienie 

Radzie Pedagogicznej  

sprawozdania                    

z realizacji programu             

w roku szkolnym 

2020/2021.  

Przedstawienie analizy 

wyników badania 

klimatu społecznego 

100 % członków 

Rady 

Pedagogicznej 

zostanie 

zapoznanych ze 

sprawozdaniem 

oraz wynikami 

badania klimatu 

społecznego 

szkoły.  

Przedstawienie  

efektów pracy 

przez 

koordynatora              

w trakcie Rady 

Pedagogicznej 

Zespołu 

Placówek 

Edukacyjnych 

wrzesień  2021 r. Szkolny koordynator 

 

Koordynatorzy  

odpowiedzialni za 

realizację programu      

w poszczególnych 

placówkach 

Środki 

audiowizualne 

Protokoły z Rad 

Pedagogicznych 
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szkoły z podziałem na 

poszczególne 

placówki. 

 

  

 

2.Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej                    

z propozycją 

problemu 

priorytetowego oraz 

celu na rok szkolny 

2021/2022. 

Przypomnienie 

założeń i koncepcji 

„Szkoły Promującej 

Zdrowie”. 

Rada 

Pedagogiczna 

zaakceptuje 

propozycje 

problemu 

priorytetowego 

oraz wyda 

pozytywną opinię  

w tej sprawie. 

Przedstawienie 

Radzie 

Pedagogicznej 

propozycji 

problemu 

priorytetowego  

wrzesień 2021r. Szkolny koordynator 

 

Środki 

audiowizualne 

Protokół z Rady 

Pedagogicznej 

3.Zapoznanie 

rodziców oraz 

pracowników 

niepedagogicznych                

z problemem 

priorytetowym oraz 

celem na rok szkolny 

2021/2022. 

Przypomnienie 

założeń i koncepcji 

80 % rodziców              

i 100 % 

pracowników 

niepedagogicznych 

zostanie 

zapoznanych                

z problemem 

priorytetowym  

Przekazanie 

informacji na 

zebraniach            

z rodzicami 

Zamieszczenie 

informacji na 

stronie szkoły          

w zakładce 

„Szkoła 

Promująca 

Zdrowie” 

wrzesień 2021 r. Zespół d.s. Promocji 

Zdrowia 

 

Wychowawcy  

 

Informatyk szkolny 

Papier ksero, 

drukarka, komputer 

do przygotowania 

ulotek dla rodziców. 

 

Protokoły z zebrań 

z rodzicami 

 

Korespondencja 

mailowa 
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„Szkoły Promującej 

Zdrowie”. 

4.Zaplanowanie 

działań realizowanych               

w ramach programu. 

Plan działań 

adekwatnych do 

określonego 

problemu 

priorytetowego  

Systematyczne 

działanie według 

planu 

 wrzesień 2021 r.  Szkolny 

koordynator                  

i Zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

Analiza wyników 

badania klimatu 

społecznego szkoły 

komputer 

Plan działań na rok 

szkolny 2021/2022 

5.Aktywacja poczty 

elektronicznej 

pracowników 

niepedagogicznych. 

100 % 

pracowników 

niepedagogicznych 

otrzyma dostęp do 

poczty 

elektronicznej 

Aktywacja 

adresów 

mailowych, 

przekazanie 

haseł do kont 

 

wrzesień/październik 

2021 r. 

Dyrektor 

Wicedyrektor d.s. 

administracji 

Komputer 

Łącze internetowe 

Aktywność 

mailowa 

pracowników 

niepedagogicznych  

6. Szkolenie   dla 

pracowników 

niepedagogicznych                           

z zakresu obsługi 

poczty elektronicznej.  

90 % 

pracowników 

niepedagogicznych 

weźmie udział             

w szkoleniu 

 

 

 

Przeprowadzenie 

szkolenia w 

formie 

stacjonarnej lub 

online ( zależnie 

od sytuacji 

epidemicznej ) 

październik/listopad 

2021 r. 

Wicedyrektor d.s. 

administracji 

Środki 

audiowizualne, 

komputery 

Lista obecności na 

szkoleniu 
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7.Opracowanie 

ankiety dla 

pracowników 

niepedagogicznych 

dotyczącej pracy 

przedszkola/szkoły. 

Kwestionariusz 

ankiet zostanie 

zaakceptowany 

przez Dyrektora 

Przygotowanie 

kwestionariusza 

  

 

wrzesień/październik 

2021 r. 

 

Zespół  ds. Promocji 

Zdrowia 

 

Komputer 

Łącze internetowe 

Formularz ankiety 

znajdujący się na 

platformie G-suit 

 

8.Utworzenie 

rehabilitacyjnego 

punktu 

konsultacyjnego dla 

pracowników 

niepedagogicznych. 

90 % - owe 

wykorzystanie 

możliwości punktu 

Systematyczna 

działalność 

punktu 

Rok szkolny 

2021/2022 

Systematyczna 

działalność punktu 

Rehabilitant 

Sala 

Drobny sprzęt 

rehabilitacyjny 

Lista osób 

chętnych do 

skorzystania                  

z punktu 

9. Przeprowadzenie 

cyklu szkoleń, 

warsztatów dla 

pracowników 

niepedagogicznych z 

zakresu komunikacji 

interpersonalnej, 

poczucia własnej 

wartości, motywacji. 

50 % 

pracowników 

niepedagogicznych  

weźmie udział             

w organizowanych 

wydarzeniach 

Zaplanowanie            

i organizacja 

poszczególnych 

wydarzeń 

 

Informowanie             

o wydarzeniach 

poprzez pocztę 

elektroniczną  

Rok szkolny 

2021/2022 

Zespół  ds. Promocji 

Zdrowia 

Wybrani specjaliści  

Sala 

Środki 

audiowizualne 

Listy osób 

Korespondencja 

mailowa  

Dokumentacja 

fotograficzna 
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9. Organizacja 

warsztatów 

kulinarnych  

„Zdrowy lunch box do 

pracy”. 

30 % 

pracowników 

niepedagogicznych  

weźmie  udział w 

szkoleniu 

Zaplanowanie           

i organizacja 

szkolenia 

 

Przesłanie 

informacji                  

o szkoleniu 

poprzez pocztę 

elektroniczną 

II półrocze roku 

szkolnego 2021/2022  

Koordynator 

programu w Szkole 

Przysposabiającej do 

Pracy 

Sala 

Środki spożywcze 

 

Lista osób 

chętnych do 

szkolenia 

Korespondencja 

mailowa 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

10. Wprowadzenie 

wsparcia 

psychologicznego dla 

pracowników 

niepedagogicznych            

w ramach punktu 

konsultacyjnego.  

90 % - owe 

wykorzystanie 

możliwości punktu 

Systematyczna 

działalność 

punktu 

Rok szkolny 

2021/2022 

Zespół d.s. Promocji 

Zdrowia 

Psycholog 

Sala Lista osób 

chętnych do 

skorzystania               

z punktu 

 

11.Wprowadzenie  

pilotażowego systemu 

obiadów 

pracowniczych dla 

wszystkich 

pracowników.  

30 % 

pracowników 

skorzysta z 

możliwości 

zakupu obiadu 

Porozumienie            

z Zakładem 

Aktywności 

Zawodowej              

w Olsztynie 

Rok szkolny 

2021/2022 

Zespół d.s. Promocji 

Zdrowia  

Spółdzielnia 

Uczniowska 

„MODRAczeK” 

Miejsce w sklepiku 

szkolnym  

Komputer  

 

Listy osób 

korzystających          

z obiadów  
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12. „Aktywna sobota” 

– organizacja zajęć 

sportowo – 

relaksacyjnych dla 

pracowników 

niepedagogicznych.  

30 % 

pracowników 

niepedagogicznych 

skorzysta                    

z oferowanych 

zajęć 

Zaplanowanie              

i organizacja 

zajęć  

Rok szkolny 

2021/2022 

Zespół d.s. Promocji 

Zdrowia  

Sala 

Osoby prowadzące 

Lista chętnych do 

udziału  w 

spotkaniach 

13.Przeprowadzenie 

badania ankietowego 

dla pracowników 

niepedagogicznych 

dotyczącego pracy 

przedszkola/szkoły.  

Dokonanie analizy 

wyników. 

90 % 

pracowników 

niepedagogicznych 

weźmie udział               

w badaniu 

Przeprowadzenia 

badania 

ankietowego                

z  

wykorzystaniem 

platformy google 

czerwiec 2022 r. Zespół d.s. Promocji 

Zdrowia  

Komputer 

Łącze internetowe 

Ankiety w formie 

elektronicznej 

 

Dane tabelaryczne 

14.Ewaluacja działań. Analiza 

wskaźników 

dotyczących 

problemu 

priorytetowego 

Ankiety, 

wywiady  

czerwiec 2022 r. Koordynator Zespołu 

ds. Promocji Zdrowia 

Zespół ds. Promocji 

Zdrowia 

Papier ksero 

Komputer  

Zebrane opinie, 

ankiety, wywiady  

 

 


