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Szkoła Promująca Zdrowie 

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 

Rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

Problem priorytetowy do rozwiązania:  

Część uczniów i wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjnych niewłaściwie spędza czas wolny.  

Cel:  

Poprawa sposobu spędzania czasu wolnego uczniów i wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjnych.  
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Zadania szczegółowe 

Nazwa zadania Kryterium 
sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termi
n realizacji 

Wykonawcy/os
oba 

odpowiedzialn
a 

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia 
wykonania zadania 

1.Przedstawienie Radzie 
Pedagogicznej  
sprawozdania          z 
realizacji programu w roku 
szkolnym 2021/2022 

 

100 % członków 
Rady 
Pedagogicznej 
zostanie 
zapoznanych ze 
sprawozdaniem  

Przedstawienie  
efektów pracy 
przez 
koordynatora              
w trakcie Rady 
Pedagogicznej 
Zespołu  

wrzesień  
2022 r. 

Szkolny 
koordynator 

Środki 
audiowizualne 

Protokoły z Rad 
Pedagogicznych 

Przedstawienie problemu 
do rozwiązania w roku 
szkolnym 2022/2023 

Rada 
Pedagogiczna 
zaakceptuje 
propozycje 
problemu 
priorytetowego 
oraz wyda 
pozytywną opinię 
w tej sprawie 

 

Przedstawienie 
Radzie 
Pedagogicznej 
propozycji 
problemu 
priorytetowego 

wrzesień 
2022 r. 

Szkolny 
koordynator 
 

Środki 
audiowizualne 

Protokół z Rady 
Pedagogicznej 

Planowanie działań na rok 
szkolny 2022/2023 

Plan działań 
adekwatnych do 
określonego 
problemu 
priorytetowego  

realizacja planu 
zgodnie z 
harmonogramem 

Wrzesień 
2022 r. 

Szkolny Zespół 
ds. Promocji 
Zdrowia 

Analiza 
wyników 
ankiety 
skierowanej 

Udostępnienie planu 
pracy na stronie 
internetowej szkoły 
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do rodziców 

Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych 
promujących aktywne 
spędzanie czasu wolnego 
(zajęcia sportowe, 
artystyczne, kulinarne) 

30 % uczniów 
zapisze się na 
zajęcia 
pozalekcyjne  

Przedstawienie 
Radzie 
Pedagogicznej i 
rodzicom 
harmonogramu 
zajęć dodatkowych 

Rok szkolny 
2022/2023  

Koordynatorzy 
działań  

Sprzęt 
sportowy, 
materiały 
plastyczne 

Dokumentacja 
fotograficzna 

Dyrektor szkoły 
zatwierdzi listę zajęć 
dodatkowych 

Organizacja projektów i 
innowacji pedagogicznych 
(uatrakcyjniających, 
urozmaicających spędzanie 
czasu wolnego przez 
uczniów i wychowanków) 

 Przedstawienie 
Radzie 
Pedagogicznej 
projektów 
innowacji 

Rok szkolny 
2022/2023  

Koordynatorzy 
działań  

Materiały 
wskazane w 
dokumentacji  
innowacji 

Dokumentacja 
fotograficzna 

Sprawozdania z 
innowacji  

Stworzenie Bazy Wsparcia 

SI z filmami, instrukcjami 

ćwiczeń do wykorzystania 

dla chętnych rodziców w 

domu  

Na Dysku Google 
zarejestrowane 
zostaną wizyty 
rodziców  

przekazanie 
materiałów 
zainteresowanym 
rodzicom 

rok szkolny 
2022/2023 

Zespół ds. 
Promocji 
Zdrowia  

Komputer, 
aparat 
fotograficzny, 
Internet 

Materiały 
umieszczone na 
Dysku Google 

Udział w kampanii 
społecznej “Odłącz się -
połącz się” 

w kampanii 
weźmie udział 
minimum pięć 
klas  

udział w zadaniach 
proponowanych w 
kampanii, 
przekazanie 
wiedzy o 
zagrożeniach 
wynikających z 

rok szkolny 
2022/2023 

Zespół ds. 
promocji 
zdrowia 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Internet 
 

Dokumentacja na 
funpage’u kampanii 
na Facebooku 
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nadmiernego 
korzystania z 
ekranów 

Zajęcia otwarte dla 

rodziców z naciskiem na 

nauczenie funkcjonalnego 

spędzania czasu wolnego -

pokazy aktywności 

muzyczno-ruchowych, 

plastycznych 

każda grupa 
przedszkolna 
zorganizuje 
przynajmniej 2 
zajęcia otwarte w 
roku szkolnym 
2022/2023 

 według 
harmonogr
amu 
współpracy 
z rodzicami 
poszczególn
ych grup 

Nauczyciele 
przedszkola  

Materiały 
plastyczne, 
wyposażenie 
Sali 
przedszkolnej 
(zabawki, gry 
edukacyjne) 

Zapisy w 
dokumentacji 
szkolnej, 
sprawozdania z 
działalności 
nauczycieli 

“Aktywność = Zdrowie = 
Radość” 

konkurs skierowany do 
wychowanków i rodziców 
ZPE  

 

25 % 
wychowanków i 
rodziców z każdej 
placówki prześle 
zdjęcie 

ogłoszenie 
konkursu, 
zbieranie zdjęć w 
różnej formie 
(papierowe lub 
cyfrowe),zdjęcie z 
aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego -
utworzenie galerii 
ze zdjęć na gazetce 
ściennej na 
korytarzu  

wiosna 
2023 

Alina Deresińska 
- Grynfelder 

Komputer, 
Internet, 
sprzęt 
sportowy 

Dokumentacja 
fotograficzna 

Czas wolny na sportowo - 
projekt skierowany do 

W projekcie 
wezmą chętni 

Informowanie 
uczniów o 

1 raz w 
miesiącu w 

Marcin Wincel  
Łukasz 

bilety na mecz 
sprzęt 

dokumentacja 
fotograficzna 
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uczniów SPdP oraz LO uczniowie 
wszystkich klas 

planowanym 
działaniu, 
stworzenie listy 
chętnych na 
poszczególne 
wydarzenia 
 

roku 
szkolnym 
2022/2023  

Kowalski sportowy  
projektor  
 
 

zebranie opinii 
uczniów w formie 
ankiety 

Ewaluacja działań Analiza 
wskaźników 
dotyczących 
problemu 
priorytetowego 

Ankiety, wywiady  
 

czerwiec 
2023 r. 

Koordynator 
Zespołu ds. 
Promocji 
Zdrowia 
Zespół ds. 
Promocji 
Zdrowia 

Papier ksero 
Komputer 

Zebrane opinie, 
ankiety, wywiady  

 

 


