
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ i PLANY EWALUACYJNE 

Główne działania 

zaplanowane w 
programie 

Zadania do 
wykonania ramach 
danego działania 

Termin 
realizacji 
zadania (od 
do) 

Osoba 
odpowiedzialna 
za zadanie  

Wskaźniki sukcesu 
Ewaluacja bieżąca i 
końcowa działania 

Zarząd Samorządu 
pozyska 
wiedzę praktyczną  
  o tym jak 
planować 
i realizować swoje 
autorskie pomysły. 

  

1.Przeprowadzenie 
warsztatów organizacji 
pracy i realizacji 
pomysłów 
zorganizowanych z 
udziałem Zarządu 
Samorządu 
Uczniowskiego i 
przedstawicieli klas 1-7. 

2.Organizacja Dnia 
Samorządności. 

3.Przygotowanie 
kiermaszy kulinarnych 
pod hasłem "Śniadanie 
z sówką". 

4.Wprowadzenie 
funkcji "młodego 
edukatora" w procesie 
edukacyjnym klas 1-7. 

  

5.Zagospodarowanie 
"czasu wolnego" 
uczniom poprzez 
organizację wieczoru z 
filmem. 

  

marzec-
kwiecień 
2018  

  

marzec 2018 

kwiecień-
czerwiec 
2018 

marzec-
czerwiec 
2018 

maj/czerwiec 
2018 

  

Społeczność 
uczniowska, 
opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego i 
koordynatorzy 
programu Szkoła 
z klasą 2.0 w 
ZSP3, pedagog 
szkolny. 

  

Frekwencja na warsztatach 
"Uczniowska inicjatywa i 
przedsiębiorczość ". 

Lista pomysłów zespołów 
klasowych 1-7 
zaproponowanych do planu 
pracy Samorządu 
Uczniowskiego. Terminarz ich 
realizacji, opis oraz przydział 
zadań w klasach. 

Frekwencja na kiermaszach 
kulinarnych i liczba 
pozytywnych opinii  o 
"śniadaniu z sówką". 

Scenariusz Dnia Samorządności 
przygotowany w formie 
pisemnej przez Zarząd 
Samorządu Uczniowskiego pod 
kierunkiem opiekunów. 

Liczba przeprowadzonych zajęć 
edukacyjnych przygotowanych  
 z udziałem "młodych 
edukatorów. 

Frekwencja na "wieczorze z 
filmem". 

1.Dyskusja panelowa 
dotycząca zebrania opinii 
społeczności szkolnej      o 
przeprowadzonych 
działaniach Samorządu 
Uczniowskiego. 

2. Wyjściówka zastosowana 
po zakończonych 
warsztatach. 

3.Księga smaku - zebranie 
opinii  o kiermaszach 
kulinarnych. 

4.Walizka i kosz jako 
podsumowanie warsztatu 
"Uczniowska inicjatywa i 
przedsiębiorczość". 

5.Tarcza strzelnicza jako 
ocena "młodych edukatorów". 

6.Emotikony jako wyrażenie 
opinii po "wieczorze 
filmowym". 

7.Dłoń jako oczekiwania 
skierowane do "młodych 
edukatorów". 

8.Zbieranie danych 
liczbowych po 



  przeprowadzonych 
działaniach. 

Wyposażenie 
klasopracowni w 
rzutniki i pendriv'y 

1.Pozyskanie funduszy 
na zakup rzutników i 
pendriv'ów 

2.Montaż rzutników      
               w 
klasopracowniach. 

 marzec -
wrzesień 
2018 

  

Dyrektor 
szkoły ZSP3, 
pracownicy 
szkoły, 
opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
Rada Rodziców 
ZSP3. 

Liczba rzutników i pendriv'ów 
na terenie placówki. 

Liczba prezentacji(tygodniowo) 
przygotowanych przez 
nauczycieli z wykorzystaniem 
rzutników. 

Liczba prezentacji 
(miesięcznie) przygotowanych 
przez "młodych edukatorów" z 
wykorzystaniem rzutników.  

1.Termometr jako opinia o 
zajęciach 
wykorzystywanych z użyciem 
rzutnika. 

  

2.Zbieranie danych 
liczbowych po 
przeprowadzonych 
działaniach. 

Stworzenie kącika 
wyciszenia i 
relaksacji. 

1.Wyznaczenie na 
terenie szkoły miejsca 
na kącik wyciszenia i 
relaksacji. 

2.Zaprojektowanie 
wyglądu kącika. 

3.Organizacja funduszy  
i materiałów 
potrzebnych do 
realizacji projektu. 

marzec-
wrzesień 
2018  

Dyrektor szkoły 
ZSP3, Rada 
Rodziców ZSP3 i 
opiekunowie 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
pracownicy 
szkoły. 

Liczba osób zaangażowanych w 
przygotowanie kącika relaksacji i 
wyciszenia. 

Liczba projektów kącika 
wyciszenia i relaksacji. 

Wyniki wyborów najlepszego 
projektu zaprezentowane na 
gazetce Samorządu 
Uczniowskiego. 

Suma funduszy zebranych na 
organizację kącika.  

Średni czas korzystania z kącika 
relaksacji i wyciszenia. 

Procent uczniów korzystających 
z kącika relaksacji i wyciszenia. 

1. Obserwacja w celu 
zmodyfikowania przestrzeni 
szkoły.  

2.Skrzynka szkolnych opinii- 
wykorzystanie do głosowania 
na wybrany projekt kącika 
wyciszenia i relaksacji. 

3.Zbieranie danych 
liczbowych po 
przeprowadzonych 
działaniach. 

4.Wizualizacja atmosfery- 
pamiętnik fotograficzny „z 
życia kącika". 

 
 


