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Cele (Zadania) 

 
Kryterium sukcesu Metoda (sposoby 

realizacji) 
Termin Realizatorzy Dokumentacja 

i ewaluacja 

1 2 3 4 5 6 
Uświadomienie społeczności 
lokalnej problemów zdrowotnych 
wynikających z palenia śmieci 

Społeczność lokalna zna skutki 
zdrowotne spalania odpadów i 
ogranicza takie zachowania 

Konkurs na plakat 
„kochasz dzieci- nie pal 
śmieci” 
 
 

Luty 2020 Ewa K., 
nauczyciel 
plastyki, 
uczniowie 

Protokół z 
konkursu 

Uświadomienie zagrożeń 
wynikających z nadmiernego 
używania antybiotyków- 

Rodzice, opiekunowie znają skutki 
nadużywania antybiotyków i stosują 
zalecenia lekarzy w tych sytuacjach 

Kampania informacyjno 
– plakatowa  (plakaty, 
ulotki) 
Prezentacja na zebrania 
dla Rodziców 
 
 

Marzec 2020 Ewa K., 
nauczyciel 
plastyki, 
Rodzice, 
wychowawcy, 
uczniowie 

Prezentacja, 
fotografie 
plakatów, 
ulotki 

wykonanie szkolnego punktu 
segregacji 

Zwiększenie świadomości 
konieczności selekcji odpadów 
- kształtowanie nawyków 

- kartony lub pojemniki 
oznakowane do selekcji 
papieru, plastiku i szkła 
na terenie szkolnych 
korytarzy  

Kwiecień-maj 
2020 

Ewa K., 
rzemieślnik, 
uczniowie, 
Samorząd 

Fotografie 
Szkolnego 
Punktu 
Segregacji 

Poznanie metod uzdatniania 
wody, sposobów jej oszczędzania 
na co dzień, roli wody w życiu 
człowieka 

Uświadomienie konieczności 
oszczędzania wody i nabycie 
umiejętności praktycznych działań w 
tym zakresie 

Zorganizowanie 
wycieczki do Miejskiego 
Zakładu Uzdatniania 
wody 
- warsztaty dla uczniów 
klas  I – III 
zorganizowane przez 
uczniów klas starszych 

Czerwiec 
2020 

Ewa K., 
wychowawcy 
klas 8, 
nauczyciele I-III 

Fotografie                 
z wycieczki, 
warsztatów 
Scenariusz 
warsztatów 



3 
 

 
Organizacja Dnia Ziemi 2020 
temat „działania na rzecz klimatu” 
 

 
Uświadomienie, uczniom, 
społeczności lokalnej konieczności 
podjęcia konkretnych działań na 
rzecz zapobiegania zmianom klimatu 
kształtowanie nawyków, podjęcie 
konkretnych zobowiązań przez 
lokalną społeczność  

 
Formy aktywności: 
- przedstawienie 
- konkursy 
- akcja plakatowa w 
środowisku lokalnym 
- prezentacja dla 
rodziców/ 
opiekunów  
- happening  
 
 

 
Marzec  -  
maj 2020 

 
Ewa K.,  
Edyta D., 
wychowawcy,  
nauczyciel 
plastyki 
 
 

 
Scenariusz, 
fotografie, 
protokoły                  
z konkursów 

 
Organizacja szkolnego etapu  
ogólnopolskiego konkursu 
„Odpoczywaj na wsi” 

 
Uczniowie zapoznają się z 
pozytywnymi aspektami wypoczynku 
na łonie natury, w bliskim kontakcie 
ze zwierzętami zagrodowymi. 

 
Prace plastyczne 
wykonane przez 
uczestników konkursu 
(klasy I-VIII) 

 
Wrzesień 
2019r. 

 
Monika D. 

 
Protokół 
konkursu, 
dyplomy 
uczestnictwa 

 
Przystąpienie do Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego „Trzymaj 
Formę!" współorganizowanego   
przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz Polską Federację 
Producentów Żywności Związek 
Pracodawców . 
 

 
Realizacja strategii WHO dotyczącej 
diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

 
Zajęcia z uczniami las I-
VIII, akcja plakatowa 

 
Cały rok 
szkolny 
2019/2020 

 
Koordynator 
Agnieszka Cz.-
P. 
Monika D 

 
Scenariusze 
zajęć,  
zdjęcia z 
realizowanych 
zadań. 

 
Zorganizowanie lekcji 
czytelniczych "O zdrowiu". 
Uczniowie klasy 5e czytali 
przedszkolakom literaturę dla 
dzieci o tematyce zdrowia. 

 
Głośne czytanie literatury wpływa na 
społeczny aspekt zdrowia, pomaga 
nawiązać relacje z drugą osobą, 
grupą. Poprzez publiczne czytanie 
uczniowie musieli poradzić sobie ze 
stresem (zdrowie emocjonalne). 
 

 
Aktywne czytanie, praca 
z książką. 
 
Dokumentacja 
fotograficzna. 

 
Październik - 
listopad 
2019r. 

 
Agnieszka Cz.-
P. 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 
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Organizacja akcji wolontariackiej: 
zbiórka ciasteczek świątecznych 
dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej im. K. Jaworka 
Polskiego Związku Niewidomych                
w Chorzowie. 

 
Druga edycja akcji „Podaruj 
pachnące wypiekami święta”, której 
celem było przybliżenie 
podopiecznym placówki rodzinnej 
atmosfery zbliżających się świąt, 
kojarzących się przede wszystkim 
z pysznymi wypiekami naszych 
bliskich (zdrowie społeczne i 
emocjonalne). 
 

 
Zawiezienie wraz z 
uczniami - 
wolontariuszami 
"słodkich wypieków", 
rozmowa z 
podopiecznymi placówki. 
 
Dokumentacja 
fotograficzna 

 
Grudzień 
2019r. 

 
Agnieszka Cz.-
P., 
Magdalena G. 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

 
Lekcje z wolontariuszami z 
Hiszpanii i Turcji. 

 
Poznanie kultury, próba dialogu w 
języku angielskim (aspekt społeczny i 
emocjonalny). 
 

 
Metody aktywne, TIK 
 
Dokumentacja 
fotograficzna 

 
listopad 
2019r 

 
Agnieszka Cz.-
P. 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły. 

 
Zapoznanie uczniów                                
z pojęciem "konsumpcji". 
Podnoszenie świadomości 
uczniów na temat wpływu 
konsumpcji  na środowisko            
i nadmierne zużycie zasobów. 
Pogłębianie wiedzy uczniów o 
oddziaływaniu konsumpcji na 
zdrowie psychiczne  i społeczne.  
Promowanie zrównoważonej 
konsumpcji. 

 
Wiedza uczniów na temat 
„konsumpcji”. 
 
Umiejętność 
segregowania odpadów. 
 
Zainteresowanie uczniów sztuką 
trash art. 
 
 

 
Metoda podająca 
(pogadanka, 
prezentacja) 
 
Metody aktywizujące 
(burza mózgów, zajęcia 
warsztatowe) 

 
22.10.2019r. 

 
Stowarzyszenie 
Ziemia i My – 
Centrum 
Edukacji 
Ekologicznej           
z Dąbrowy 
Górniczej 
 
Katarzyna R. – 
organizacja             
i współpraca 
przy realizacji 
 
 
 
 
 
 

 
Scenariusz 
zajęć 
 
Sprawozdanie 
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Konkurs  w świetlicy „Eko Kącik” 
w ramach Programu 
ogólnopolskiego „Działaj z 
imPETem”. 
 
Podnoszenie świadomości 
uczniów na temat znaczenia 
segregacji odpadów dla 
środowiska, życia ludzi. 
 
Promowanie sztuki trash art. 
 
 

 
Wiedza uczniów na temat   
recyklingu. 
 
Umiejętność 
segregowania odpadów. 
 
Umiejętność wykorzystania sztuki 
trash art jako konstruktywnej formy 
nauki przez zabawę. 

 
Metody aktywizujące 
(zajęcia świetlicowe – 
prace plastyczno- 
techniczne) 

 
Od 
01.10.19r.  
do 28.04.20r.  

 
Koordynator – 
Katarzyna R. 
 
Współpraca -  
nauczyciele 
świetlicy. 

 
Fotorelacja            
na stronie 
internetowej 
szkoły 
 
Sprawozdanie 

 
Przekazanie podstawowej wiedzy 
na temat głównych zasad 
żywienia w sposób pozwalający 
uczniom ich zapamiętanie; 
 
Podkreślenie ważności 
regularnego odżywiania się – 5 
posiłków dziennie; 
 
Szczególne znaczenie 
spożywania drugiego śniadania – 
jak jest ważne, dlaczego jest 
ważne, jak należy je 
komponować; 
 
Zachęcanie do noszenia ze sobą 
śniadaniówek z drugim 
śniadaniem 
 

 
Ogólnoszkolna kampania 
informacyjno- edukacyjna. Chcemy 
wykształcić  w uczniach  nawyk 
jedzenia dobrego drugiego 
śniadania, a także propagowanie idei 
noszenia ze sobą pudełka ze 
zdrowym drugim śniadaniem. 

 
Przedmiotem projektu 
jest przekazywanie 
uczniom i rodzicom 
ulotek z zasadami 
zdrowego odżywania 
oraz kształtujących 
postawy prozdrowotne 
wśród  dzieci i młodzieży  
, jak również 
przeprowadzenie 
różnych zajęć 
edukacyjnych na temat 
zdrowej żywności 

 
Realizacja 
nastąpi w 
terminie od 
października 
2019r. do 
czerwca 
2020r. 

 
Magdalena L., 
Magdalena S. 

 
Ulotki, zdjęcia 
z zajęć 
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„Jak rozpoznawać emocje”            
( kształtowanie kompetencji 
społecznych, nawiązywanie relacji 
z innymi, empatia, świadomość 
własnych emocji oraz współpraca 
z innymi). 
 

Nabyte umiejętności: 
- uczeń potrafi nazwać emocje – 
radość, złość, smutek, strach, wstyd, 
zdziwienie 
 
- uczeń zwiększa swoje kompetencje 
w zakresie komunikacji w grupie 
 
- uczeń wie, że ukrywanie emocji 
może prowadzić do konfliktów i 
nieporozumień 
 
- odróżnia obraz przedstawiający 
pozytywne emocje od negatywnego 
obrazu   
                                              
 - wyraża emocje poprzez ruch, 
ekspresję plastyczną, grę na 
instrumencie muzycznym 
              
 - uczeń wie, że sposób wyrażania 
emocji wpływa na to, jak jesteśmy 
odbierani przez innych ludzi 
 
- uczeń rozumie, że ludzie różnią się 
między sobą cechami osobowości. 

Na zajęciach dzieci 
poznają Detektyw 
Empatię i dowiedzą się, 
jak w codziennej pracy 
tropi emocje. W czasie 
zajęć uczestnicy poznają 
nietypowe perspektywy, 
z których będą mogli 
obserwować się na 
wzajem. Odkryją 
również różne sposoby 
wyrażania emocji - 
zarówno te, które są 
społecznie 
akceptowalne, jak i te, 
które naruszają granice 
innych. 
Z uczniami 
przeprowadzono zajęcia 
podczas których 
uczniowie zapoznali się i 
nauczyli jak  odróżniać 
emocje, jak wyrażać 
emocje poprzez ruch, 
ekspresję plastyczną, 
grą na instrumentach 
muzycznych wcześniej 
przez siebie zrobionych. 

Realizacja 
nastąpi w 
terminie od 
października 
2019r. do 
czerwca 
2020r. 

Magdalena S. Fotorelacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 
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Akcja szkolna: 
Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia  
i Gotowania; szkolny konkurs 
kulinarny dla klas I-VIII „Przepis 
na zdrową przekąskę”. 

 
Uczniowie wzbogacają wiedzę na 
temat zdrowej żywności, rozumieją 
jej wartość, poznają propozycje 
zdrowych przekąsek 
 
Uczniowie potrafią samodzielnie 
przygotować drugie śniadanie, 
uwzględniając zdrowe produkty 
 
Uczniowie zamiast  
wysokokalorycznych słodyczy 
częściej wybierają zdrowe przekąski 

 
Promowanie akcji 
poprzez wywieszenie 
plakatów na terenie 
szkoły 
 
Uczniowie przynoszą                  
w tym dniu 
przygotowane 
samodzielnie drugie 
śniadanie i wspólnie  
w klasie je spożywają; 
wymieniają się 
doświadczeniami 
 
Zachęcenie do udziału w 
konkursie poprzez 
ogłoszenia; wywieszenie 
listy zwycięzców i prac 
konkursowych na forum 
szkoły (gazetka szkolna 
o zdrowiu) 
 

 
8 listopad 
2019 

 
Magdalena G. 

 
Protokół 
pokonkursowy 
 
Prace 
konkursowe 
uczniów 
zamieszczone 
w szkolnej 
książce 
kucharskiej  

 
Realizacja ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Dobrze 
Jemy ze szkołą na Widelcu”; 
ogólnopolski konkurs na temat 
zdrowego odżywiania 
 

 
Najmłodsi uczniowie zaczynają 
rozumieć istotę zdrowego 
odżywiania, uczą się prawidłowo 
komponować posiłki 
 
Uczniowie podnoszą świadomość na 
temat różnych produktów 
żywnościowych  
i starają się wybierać te o większej 
wartości odżywczej 
 
Uczniowie nabywają chęci do 
spędzania czasu w kuchni wraz  
z rodzicami  
i wspólnego przygotowywania 
posiłków 

 
Prowadzenie zajęć 
według gotowych 
scenariuszy w klasie Ia 
 
Przygotowanie  
z uczniami pracy 
konkursowej 

 
Średnio raz 
w miesiącu; 
praca 
konkursowa- 
kwiecień 
2020 

 
Magdalena G. 

 
Harmonogram 
zajęć, 
scenariusze 
 
Informacja  
o działaniach 
na stronie 
programu 
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Organizacja „Owocowego dnia” 
na świeżym powietrzu. 

 
Degustacja sałatek przygotowanych 
przez klasy i rozstrzygnięcie 
konkursu „Zdrowa sałatka warzywna 
lub owocowa”. 

 
Wspólna zabawa 
związana z 
poznawaniem smaków 
warzyw i owoców 
połączona z 
przebywaniem na 
świeżym powietrzu. 
 
 

 
Czerwiec 
2020 

 
Monika D. 

 
Fotorelacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły. 

 
Współpraca ze Śląskim Ogrodem 
Botanicznym i  działającą obok  
Regionalną Stacją Edukacji 
Ekologicznej 
 w Radzionkowie 
 
 

 
Zajęcia  te zachęcają do obcowania z 
dziką przyrodą, rozwijają postawy 
proekologiczne i 
uczące samodzielności.   

 
Wyjazdy na lekcje i 
warsztaty edukacyjne do 
Ogrodu Botanicznego.  
 

 
Wrzesień, 
listopad, maj, 
październik 

 
Marzena U. 

 
Plakaty, 
certyfikat 

 
Udział w programie „Zdrowo jem, 
więcej wiem”- koordynator dla kl. 
2c „Korniszonki 

 
Możliwość zmiany stylu życia 
uczniów na zdrowszy i bardziej 
aktywny. 

 
Udział w Projekcie klasa 
2c w roku szkolnym 
2019/2020 
 
 

 
Jesień, zima, 
wiosna 

 
Marzena U. 

 
Plakaty, 
certyfikat 

 
Udział w Programie edukacji 
Ekologicznej WWF „Przyjaciele 
Pandy” dla klas 1-3 

 
Zachęta najmłodszych do 
dokonywania właściwych wyborów i 
dbania o lepszą przyszłość planety. 

 
Karty pracy, książeczki 
promujące zdrowy styl 
życia, udział w 
konkursach. 
 
 

 
Jesień, zima, 
wiosna 

 
Marzena U. 

 
Plakaty, 
dyplom 

 
Udział w Programie „Mamy kota 
na punkcie mleka” Koordynator 
dla klasy 2c 2019/2020 

 
Kształtowanie od najmłodszych lat 
zdrowych nawyków żywieniowych, 
promowanie zdrowego stylu życia. 

 
Karty pracy, książeczki 
promujące zdrowy styl 
życia, udział w 
konkursach 
 
 

 
Cały rok 

 
Marzena U. 

 
Dyplomy, 
certyfikat 
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Akcja dla klas 1-3 „Zdrowe 
śniadanko na świeżym powietrzu” 
 

 
Zachęcanie dzieci do przyniesienia 
zdrowych produktów spożywczych 
na zdrowe, drugie śniadanie, 

 
Uczniowie poznają 
wartości ciemnego 
pieczywa, zdrowych 
produktów odpowiednich 
na drugie śniadanie. 
 
 
 

 
Czerwiec 
2020 

 
Marzena U. 

 
Zdjęcia, 
szkolna strona 
internetowa 

 
Konkurs „Śmieci tuczą dzieci” 
 

 
Uczniowie przypominają sobie 
produkty niezdrowe dla organizmu. 

 
Konkurs dla klas 1-3 na 
grupowe wykonanie 
plakatu. 
 
 

 
Kwiecień 
2020 

 
Marzena U. 

 
Zdjęcia, 
szkolna strona 
internetowa, 
dyplomy 

 
Akcja „Zdrowy tydzień” 
 

 
Zachęcanie dzieci do przynoszenia 
na drugie śniadanie, przez cały 
tydzień, zdrowych produktów. 
 

 
Akcja dla klas 1-3 w 
uzgodnionym tygodniu. 

 
Rok szkolny 
2019/2020 

  
Marzena U. 

 
Zdjęcia, 
szkolna strona 
internetowa 

 
Program „Poznaj siebie” 
 
Cele główne: 
- rozwój emocjonalno- społeczny 
- stymulowanie twórczego 
myślenia 
- rozwój osobowości ucznia 
 
Cele szczegółowe: 
*terapeutyczne: 
-poznawanie mocnych stron, 
budowanie pozytywnego obrazu 
siebie                 i poczucia 
własnej wartości 
 
- stworzenie okazji do 
odreagowania napięć 
emocjonalnych 
 
- zaspakajanie potrzeb bycia 
ważnym 
 
- poprawa społecznego 

 
Posiadanie wiedzy na temat emocji, 
uczuć. 
 
Poznanie oraz wdrażanie technik 
relaksacyjnych w celu wypracowania 
własnej strategii radzenia sobie  
z własnymi emocjami 
 
Podniesienie poziomu 
funkcjonowania społeczno- 
emocjonalnego uczestników zajęć 
poprzez nabycie nowych 
umiejętności społecznych 
 
Wzrost poczucia własnej wartości     
i możliwości 
 
Podniesienia poziomu umiejętności 
skutecznego porozumiewania się  
i konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów                  
 

 
Realizacja Programu                
"Poznaj siebie" - Klub 
Przyjazna Dłoń" 
w formie zajęć 
warsztatowych, 
 z    wykorzystaniem 
metod podających, 
eksponujących, 
aktywizujących,  
z elementami arteterapii 
oraz elementami 
Treningu Umiejętności 
Społecznych. 

 
Październik 
2019- 
czerwiec 
2020 

 
Małgorzata S. 

 
Scenariusze 
zajęć 
zapisy w 
dzienniku 
zajęć 
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 i emocjonalnego funkcjonowania, 
nauka nowych umiejętności 
społecznych 
 
-kształtowanie postaw 
wzajemnego szacunku  
 
*edukacyjne: 
-zdobywanie umiejętności 
rozpoznawania, nazywania            
i wyrażania emocji 
 
-kształtowanie umiejętności 
skutecznego porozumiewania się  
i konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów 
 
* rozwojowe: 
- zaspakajanie potrzeby 
przynależności do grupy 
rówieśniczej 
 
- szukanie własnej strategii 
zaspakajanie potrzeby wyrażania 
siebie 
 
- zaspakajanie potrzeby 
aktywności społecznej 
 
 
 
Światowy Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych: 
 
- kształtowanie kompetencji 
społecznych uczniów 
 
-poznanie różnych rodzajów 
niepełnosprawności 
 
- kształtowanie postawy 
empatycznej wobec drugiego 
człowieka 
 

 
Podniesienie poziomu wiedzy na 
temat różnego rodzaju 
niepełnosprawności 
 
Poznanie sylwetek znanych osób z 
niepełnosprawnością 
 
Podniesienie poziomu postawy 
empatycznej wobec drugiego 
człowieka 
 

 
Zajęcia przeprowadzone 
w ramach godziny 
wychowawczej w klasie 
Vb z okazji Światowego 
Dnia Godności Osób  
z Niepełnosprawnością 

 
3 grudnia 
2019 

 
Małgorzata S. 

 
Scenariusz 
zajęć 
fotorelacja 
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Aktywne ferie w szkole: 
 
- wdrażanie do twórczych, 
aktywnych  
i służących rozwojowi osobistemu 
sposobów spędzania czasu 
wolnego 
- zachęcanie uczestników do 
rozpoznawania własnych 
zdolności i zainteresowań 
 
- rozwijanie rozpoznanych  
u uczestników zdolności 
(plastycznych, muzycznych, 
technicznych, ruchowych i innych) 
 
- promowanie zdrowej  
i aktywnej formy wypoczynku  
 
- umożliwienie nawiązywania 
nowych kontaktów rówieśniczych, 
odkrywanie wspólnych 
zainteresowań, nauka czerpania 
radości z zabawy w grupie, 
integracja uczestników 
 
- kształtowanie postaw otwartych 
na innych uczestników, 
wzajemnej pomocy, tolerancji  
i empatii  
 
- usprawnianie współpracy 
grupowej, funkcjonowania  
w zespole  
 
- zapewnienie warunków do 
aktywności ruchowej podczas 
zimowej pogody (zajęcia 
sportowe na salach 

 
Po feriach uczestnik będzie:  
 
- posiadał wiedzę  
i doświadczenie związane z 
nowopoznanymi formami aktywności 
plastycznej, muzycznej, ruchowej, 
technicznej i informatycznej 
 
- posiadał ogólną orientację co do 
własnych uzdolnień  
i preferencji  w zakresie ww. dziedzin 
 
- rozumiał znaczenie zdrowego                       
i aktywnego wypoczynku, a także 
samokontroli w zakresie korzystania                                  
z technologii komputerowej, znał 
zagrożenia związane z nadmiernym 
jej używaniem 
 
- potrafił nawiązywać nowe kontakty 
społeczne oraz współdziałać 
z nowopoznanymi osobami 
 
- przestrzegał podstawowych zasad 
współpracy w grupie, okazywał 
zrozumienie i empatię wobec innych 
osób, pomagał innym w zakresie 
swoich możliwości 
 
- chętniej korzystał z grupowych form 
spędzania czasu wolnego 
 
- znał odpowiednie dla jego wieku 
rozrywki (gry planszowe, techniki 
plastyczne, gry i zabawy grupowe, 
dyscypliny sportowe, a także gry 
komputerowe, miejsca sieciowe, 
filmy i bajki). 

  
Formuła zajęć: 
- zajęcia świetlicowo- 
tematyczne 
- zajęcia sportowe 
- zajęcia komputerowe 
- zajęcia  integrujące 
- udział w wydarzeniach 
kulturalnych       (kino, 
teatr, muzeum) 

 
Ferie zimowe 
2020 

 
Dyrektor oraz 
Pracownicy ZSP 
nr 3  

 
Dokumentacja 
wypoczynku 
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gimnastycznych oraz świeżym 
powietrzu) 
 
- rozwijanie potrzeb społecznych, 
zaznajomienie uczestników z 
różnymi formami zabaw i gier nie 
mających związku 
 z technologią komputerową 
 
- wdrażanie do samokontroli  
i przestrzegania higieny 
psychicznej podczas korzystania                   
z rozrywek związanych                 
z technologią komputerową 
 
- zaznajamianie uczestników  
z właściwymi dla nich sposobami               
i rodzajami rozrywek 
internetowych  
i komputerowych 
 
- nawiązanie mniej formalnych, 
opartych na zabawie                               
i przyjemności relacjach pomiędzy 
uczestnikami  
a opiekunami (nauczycielami) 
 
 
 
Zajęcia „Lepszy start”: 
 
- wspomaganie wszechstron -
nego i harmonijnego rozwoju 
uczniów 
 
-rozwijanie przy tym funkcje 
poznawcze, wzmacnianie wiary 
we własne siły  
 
- rozwijanie motywacji do pracy 
 
- wzmacnianie  
i usprawnianie zaburzonych 

 
Zajęcia polegają na:  
 
- usprawnianiu analizy i syntezy 
wzrokowej 
 
- rozwijaniu spostrzegawczości 
 
- doskonaleniu koncentracji uwagi 
 
- doskonaleniu umiejętności 
logicznego myślenia 
 
- rozwijaniu percepcji słuchowej 
 

 
Realizacja  zajęć 
dodatkowych „Lepszy 
Start” 

 
1 godz. co 2 
tyg. w II 
semestrze 
roku 
szkolnego 
2019/2020 
dla uczniów 
kl. 5b 

 
Małgorzata S. 
 

 
Wpisy w 
dzienniku 
zajęć 
dodatkowych 
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obszarów funkcjonowania 
uczniów 
 
 - maksymalne rozwijanie 
mocnych stron ucznia 
 
- przeciwdziałanie ewentualnym 
zaburzeniom emocjonalnym 
ucznia  
w trudnych dla niego sytuacjach.  
 
 

- podnoszeniu kompetencji 
społecznych 

 
Fabryka kreatywności:  
 
- stymulowanie i rozwijanie 
wyobraźni  
 
- odkrywanie własnych możliwości 
twórczych 
 
- rozwijanie zdolności manualnych 
  
- stymulowanie umiejętności 
odkrywania, formułowania  
i nazywania problemów 
  
- kształtowanie zainteresowań  
i ujawnianie zdolności,  
w szczególności zdolności 
plastycznych 
  
- propagowanie idei 3R ( Reuse- 
Reduce- Recycle). 
 
 

 
Cele zajęć: 
- kształtowanie zachowań 
prospołecznych  
i umiejętności współpracy w grupie 
 
- kształtowanie postawy 
odpowiedzialnego konsumpcjonizmu 
 
- uwrażliwianie na piękno 
otaczającego świata 

 
Realizacja zajęć 
dodatkowych „ Fabryka 
Kreatywności” 

 
1 godz. co 2 
tyg. w II 
semestrze 
roku 
szkolnego 
2019/2020 
dla uczniów 
kl. 5b 

 
Małgorzata S. 

 
Wpisy w 
dzienniku 
zajęć 
dodatkowych 

 
Propagowanie zdrowego stylu 
życia i odżywiania. 

 

 

 
Uczeń i rodzić są wyposażeni w 
wiedzą dotyczącą wpływu żywienia 
na samopoczucie, zdrowie i jakość 
życia. Są świadomi zagrożeń 
wynikających ze złego stylu życia. 

 
Organizacja turnieju 
miejskiego dla uczniów i 
rodziców 
 
„Na zdrowie-Katowice”. 
 

 
Listopad / 
grudzień.  
 
 
Styczeń / 
luty. 

 
Joanna Z.– 
pedagog 
specjalny 

 
Protokół 
turnieju, 
dyplomy za 
uczestnictwo, 
nagrody 
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Eliminacje w szkole 
macierzystej  
 
Finał w ZSP nr 3 
 

 
Profilaktyka chorób i zaburzeń 
dietozależnych 
 

 
Społeczność szkolna zna główne 
nowotwory zależne od stylu życia i 
diety oraz wie jak może im 
przeciwdziałać. Wie gdzie wykonać 
badania wczesnego wykrywania 
raka. 
 

 
Szkolne obchody 
„Europejskiego 
tygodnia walki z 
rakiem”-warsztaty i 
spotkania z 
onkodietetykiem i 
lekarzem onkologiem.  
 
 

 
II semestr 
roku 
szkolnego 
2019/20 

 
Joanna Z. – 
pedagog 
specjalny 

 
Informacja na 
stronie www 
szkoły w 
zakładce 
„Promocja 
zdrowia” 

Działania pedagoga i psychologa z zakresie zdrowia 

 
Pozyskiwanie rodziców do 
współudziału w realizacji działań 
prozdrowotnych wobec ich 
dziecka. 
 

 
Rodzic podejmuje systematyczny  
kontakt z psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym 
  

 
Rozmowa 
wspierająca  
porada/ konsultacja  

 
cały rok 
szkolny,  
w ramach 
potrzeb  

 
Karolina U. - 
psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Działania o charakterze 
konsultacyjnym dla 
rodziców/prawnych opiekunów i 
nauczycieli: 
wspieranie rodziców w 
kształtowaniu właściwych relacji z 
dziećmi; wspieranie rodziców w 
prawidłowym kształtowaniu sfery 
emocjonalnej dzieci.  
 

 
Rodzic wie i rozumie, jak budować i 
utrzymywać relacje ze swoim 
dzieckiem, dba o rozwój emocjonalny 
swojego dziecka 

 
Rozmowa 
wspierająca  
porada/ konsultacja  

 
cały rok 
szkolny,  
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Prowadzenie zajęć 
specjalistycznych: rozwijających 
kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutyczny. 

 
Realizowanie zajęć specjalistycznych 

 
Zajęcia indywidualne 
zajęcia grupowe 

 
Cały rok 
szkolny  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 
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Zapobieganie zachowaniom 
autoagresywnym wśród uczniów. 
Promowanie zdrowia 
psychicznego podczas zajęć 
specjalistycznych poprzez 
modelowanie i uczenie 
zmniejszania napięcia. 

 
Uczeń posiada wiedzę i rozumie 
zagrożenia wynikające ze 
stosowania   destruktywnych 
sposobów zmniejszania napięcia. 
Uczeń stara się  w codziennych 
sytuacjach: wykorzystać metody 
redukcji napięcia (relaksacje, 
mindfullness),  wdrażać sposoby 
radzenia sobie ze stresem szkolnym. 
 
Uczeń w razie potrzeby korzysta ze 
wsparcia specjalistycznego poza 
szkołą. 
 

 
Zajęcia indywidualne 
zajęcia grupowe 
rozmowy interwencyjne 
 

 
Cały rok 
szkolny,           
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Wskazywanie uczniom 
właściwych sposobów spędzania 
czasu wolnego .  
 

 
Uczeń stara się spędzać czas wolny 
w sposób zdrowy i bezpieczny. 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki, 
rozmowy interwencyjne. 
 

 
Cały rok 
szkolny,        
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Kształtowanie umiejętności 
dbania o bezpieczeństwo  własne 
i innych. 
 

 
Uczeń stara się dbać o 
bezpieczeństwo własne i innych 
osób. 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki, 
rozmowy interwencyjne. 
 

 
Cały rok 
szkolny,           
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Systematyzowanie wiedzy o 
konsekwencjach stosowania 
środków uzależniających i 
psychoaktywnych. 
 

 
Uczeń posiada wiedzę i rozumie 
zagrożenia wynikające ze 
stosowania środków uzależniających 
i psychoaktywnych. 
 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
Warsztaty, 
Pogadanki, 
konkursy profilaktyczne, 
rozmowy interwencyjne. 
 

 
Cały rok 
szkolny,          
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

  
Modelowanie i wdrażanie do 
okazywania szacunku dla 
drugiego człowieka i jego 
indywidualizmu.  
 

 
Uczeń stara się okazywać szacunek 
innym. 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki, 
konkursy profilaktyczne, 
rozmowy interwencyjne. 

 
Cały rok 
szkolny,        
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 
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Wdrażanie uczniów do 
właściwych zachowań w relacjach 
interpersonalnych (asertywność, 
empatia, rozwiązywanie 
konfliktów). 
 

 
Uczeń posiada podstawową wiedzę 
na temat asertywności i empatii. 
Stara się reagować asertywnie, 
empatycznie w sytuacjach trudnych.  

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki, 
interwencje, 
rozmowy interwencyjne, 
mediacje. 

 
Cały rok 
szkolny,                   
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Podejmowanie działań mających 
na celu zminimalizowanie 
przemocy oraz jej skutków wśród 
uczniów.  
 

 
Uczeń posiada wiedzę i rozumie 
zagrożenia wynikające ze 
stosowania przemocy wobec innych. 
Stara się reagować konstruktywnie w 
sytuacjach konfliktowych. 
 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki, 
rozmowy interwencyjne, 
mediacje. 
 

 
Cały rok 
szkolny,                    
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Zapobieganie niepowodzeniom 
szkolnym.  
 

 
Uczeń próbuje wykorzystywać 
zasady higieny pracy umysłowej 
 
 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki. 
 

 
cały rok 
szkolny,                   
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Motywowanie uczniów do 
samorozwoju.  
 

 
Uczeń próbuje szukać swoich 
talentów, rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje. 

 
Zajęcia indywidualne, 
zajęcia grupowe, 
warsztaty, 
pogadanki. 
 

 
cały rok 
szkolny,  
w ramach 
potrzeb  

 
Psycholog 
szkolny 
pedagog 
szkolny 

 
Dziennik 
elektroniczny 
notatki 
służbowe 

 
Dostarczenie młodym ludziom                
w wieku  lat podstawowych 11-15 
informacji o kontekście używania 
tzw. dopalaczy i o samych 
„dopalaczach” w celu zwiększenia 
ostrożności uczestników i 
zmniejszenia ich otwartości na 
kontakty z tymi produktami. 
Ponadto, w szerszym kontekście 
profilaktyki zintegrowanej celem 
jest też zwiększenie ostrożności   
w odniesieniu do innych 

 
Zwiększenie wiedzy uczestników o 
zagrożeniach związanych z tzw. 
dopalaczami i innymi substancjami 
psychoaktywnymi, a zwłaszcza 
wiedzy o kontekście 
psychospołecznym tego rodzaju 
zachowań (tzw. dopalacze jako 
zjawisko marketingowe) 
 
Zwiększenie ostrożności uczestników 
w sytuacjach umożliwiających 

 
Pogadanki, prelekcje, 
lekcje profilaktyczne, 
edukacja filmowa, 
warsztaty, 
spotkania z 
zaproszonymi gośćmi. 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Leszek S., 
Pedagog,  
psycholog, 
Wychowawcy 
klas 

 
Sprawozdanie 
po 
zakończeniu 
programu 
”Smak życia 
czyli Debata o 
Dopalaczach”, 
„Znajdź 
właściwe 
rozwiązanie” 
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substancji psychoaktywnych i 
zachowań ryzykownych. Poprzez 
program jest też możliwe 
zwiększenie gotowości młodych 
ludzi uczestniczących w 
programie do podejmowania 
zachowań prozdrowotnych i 
sięgania po pomoc w 
przypadkach doznawanych 
szkód. 

„branie” tzw. dopalaczy (zabawy, 
dyskoteki, spotkania młodzieżowe); 
klaryfikacja poglądów i wzmocnienie 
postawy negatywnej  w odniesieniu 
do używania tzw. dopalaczy, 
zmniejszenie zainteresowania 
ewentualnym używaniem tzw. 
dopalaczy, deklaracje zachowań 
prozdrowotnych   w przyszłości; 
rezygnacja z wszelkiego namawiania           
i presji skierowanej do innych osób  
w kierunku używania tzw. dopalaczy                       
wzmocnienie postaw prozdrowotnych     
w szerszym zakresie, j.w. 
 (inne substancje psychoaktywne, 
zachowania ryzykowne). 
 

Działania z zakresu bezpieczeństwa 

 
Wyposażenie uczniów w 
wiadomości, niezbędne dla 
zrozumienia zasad świadomego i 
bezpiecznego uczestnictwa w 
ruchu drogowym 
 
Kształtowanie umiejętności 
stosowania przepisów ruchu 
drogowego w praktyce 
 
Kształtowania postawy szacunku 
dla uczestników ruchu drogowego 
i osób działających na rzecz 
porządku publicznego,                                                                                                                             
wdrażanie dzieci do 
bezpiecznego spędzania wolnego  
 
Korzystanie z placów zabaw                      
i innych form rekreacji 
przygotowanie dzieci do 
bezpiecznego spędzania wakacji 
oraz ferii wdrażanie uczniów do 
zachowania własnego 

 
Rozwijanie u dzieci wiedzy na temat  
zasad ruchu drogowego. 
-stosowanie zasad ruchu drogowego 
na  co dzień 
 
Przygotowanie uczniów do radzenia 
sobie  w różnych sytuacjach 
społecznych na terenie szkoły oraz 
poza nią 
 
Wykształcenie postawy 
odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo własne i innych. 
 

 
Metody pracy:   
- eksponujące – film,  
dyskusja, pogadanki,  
- podające  - dyskusja, 
pogadanki, spotkania 
- problemowe – 
metaplan 
- praktyczne – pokaz, 
ćwiczenia, wycieczki  
konkursów szkolnych  i 
międzyszkolnych  
(Konkurs  dla klas II – III 
pod hasłem Bezpieczna 
droga do szkoły, konkurs 
plastyczny  dla klas I  
„Czas na odblaski”) 
redagowanie ulotek, 
plakatów, gazetek 
ściennych podczas 
lekcji. 
 
Tydzień Bezpieczeństwa 
(spotkanie ze Strażą 
Miejską, policją, 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Urszula W. – 
nauczyciel, 
logopeda 

 
1.Analiza 
dokumentów i 
wytworów 
dziecięcych. 
2. Karty pracy, 
sprawdzające 
umiejętności 
dzieci. 
3. Stosowanie 
wiedzy w 
praktyce – 
obserwacja 
dzieci podczas 
wycieczek 
klasowych, 
zwrotne 
informacje 
nauczycieli-
wychowawców
.   
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bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach społecznych 

konkursy z z zakresu 
bezpieczeństwa  dla klas 
I -VIII ) 
 
 

Działania z zakresu rozwijania sprawności fizycznej 

 
Zajęcia SKS 
zespołowe gry sportowe 

 
Podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej i motorycznej, 
przygotowanie do zawodów 
sportowych na szczeblu miejskim, 
kształtowanie cech wolicjonalnych, 
wyłonienie młodzieży uzdolnionej 
ruchowo 
 
 

 
Zajęcia ruchowe dla 
uczniów klas V- VII 1x 
tygodniowo 1 h 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Renata M. - 
nauczyciel W-F 

 
Wpisy w 
dzienniku         
i scenariusze 
zajęć.  

 
Realizacja programu 
„SKS w szkole” 

 
Podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej i motorycznej, wskazywanie 
na aktywne możliwości spędzania 
czasu wolnego, zwiększenie więzi 
emocjonalnej między uczniami 
różnych klas. 
 
 

 
Zajęcia ruchowe dla 
uczniów klas V- VI  2X 
tygodniowo 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Renata M. 

 
Wpisy w 
dzienniku                                         
i scenariusze 
zajęć.  

 
Udział z akcji ,,Basketmania” 

 
Popularyzacja piłki koszykowej wśród 
młodzieży, 
wyłonienie uzdolnionej ruchowo 
młodzieży, 
- aktywizacja środowiska 
nauczycielskiego i rodzinnego ucznia 
 
 

 
Udział w cyklu 
rozgrywek sportowych 
piłki koszykowej dla 
uczniów klas V 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Renata M. 

 
Wpisy w 
dzienniku                   
i scenariusze 
zajęć.  

 
Wprowadzenie zwiększonej ilości 
ćwiczeń stymulujących 
system proprioceptywny 
 

 
Polepszenie funkcjonowania uczniów                      
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, podniesienie ogólnej 
sprawności motorycznej, 
oraz działania systemów bazowych 
 
 

 
Lekcje wychowania 
fizycznego w klasach 
integracyjnych 

 
Cały rok 
szkolny 

 
Renata M. 

 
Wpisy w 
dzienniku                 
i scenariusze 
zajęć.  

 


