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Poprawa relacji między członkami wchodzącymi w
skład społeczności szkolnej – praca nad właściwymi
relacjami, klimatem i atmosferą w szkole

Wyłoniony problem priorytetowy:

Rok szkolny 2018/2019



Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów,
pracowników szkoły i rodziców wykazały, że w szkole należy:
 doskonalić współpracę między nauczycielami a rodzicami,
 pracować nad poprawnymi relacjami między uczniami,
 pracować nad właściwymi relacjami między uczniami a

pracownikami niepedagogicznymi oraz między dyrekcją a
pracownikami niepedagogicznymi,

 intensywniej integrować zespoły klasowe,
 uświadomić społeczności szkolnej, że nadmierne korzystanie z

telefonów komórkowych utrudnia komunikację,
 zmniejszyć poziom hałasu na przerwach,
 wzmocnić integrację grona pedagogicznego



Wyłoniony problem priorytetowy:

Brak konsekwencji przy wprowadzaniu zasad zdrowego
stylu życia. Wysoka wartość przypisywana zdrowiu oraz
nabyta wiedza teoretyczna nadal nie znajduje wyraźnego
odzwierciedlenia w praktyce życia codziennego

Rok szkolny 2019/2020



Przyczyna zaistniałych problemów tkwi w niskim poziomie wiedzy w zakresie wpływu zdrowego 
stylu życia na zdrowie i edukację dzieci. Negatywny wpływ na odżywianie mają również reklamy, 
które zachęcają do spożywania słodyczy i niezdrowych przekąsek oraz czasami trudna sytuacja 
materialna ucznia.
Uczniowie spożywają zbyt mało owoców i warzyw. Większość uczniów spożywa śniadanie w 
domu przed wyjściem do szkoły, ale nie zawsze są to zdrowe produkty. Uczniowie są mało 
aktywni ruchowo. Spędzają zbyt dużo czasu grając w gry komputerowe lub oglądając telewizję. 
Rodzice nie potrafią zmotywować dzieci do większej aktywności fizycznej i zmiany nawyków 
żywieniowych.
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców 
wykazały, że w szkole należy:
 uatrakcyjnić zajęcia dotyczące zdrowia na różnych przedmiotach i etapach edukacyjnych,
 zmobilizować i zaangażować społeczność szkolną do realizacji działań prozdrowotnych i 

profilaktycznych,
 systematyczne informować społeczność szkolną o działaniach podejmowanych w szkole,
 wdrożyć nowe pomysły zaproponowane do realizacji edukacji prozdrowotnej i profilaktycznej.



Nadmierny hałas na przerwach, w stołówce szkolnej
oraz w świetlicy. Mało zróżnicowana oferta zajęć
ruchowych dla społeczności szkolnej

Rok szkolny 2020/2021

Wyłoniony problem priorytetowy:



Na podstawie obserwacji, ankiety  i wywiadu stwierdzono, że podczas przerw w szkole, a także na świetlicy 
panuje nadmierny hałas. Zgodnie z polskimi normami hałas o natężeniu powyżej 80 decybeli jest uznawany 
za groźny dla zdrowia. Permanentny i uciążliwy hałas początkowo powoduje zmęczenie, a z czasem zaczyna 
irytować. U dzieci skutkuje złością i agresją. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że przebywanie w 
hałaśliwym i przewyższającym normy akustyczne środowisku wywołuje stres i stany lękowe. Szkodliwość 
działania hałasu na organizm człowieka, szczególnie dziecka, jest ogromny. Skutkiem jest zmęczenie, 
drażliwość, trudności w koncentracji, a co się z tym wiąże -niższa efektywność nauki. U najmłodszych 
uczniów hałas budzi duży niepokój, niepewność i zagubienie. Zasadniczym celem przerwy jest odpoczynek 
po 45 minutach lekcyjnych. Uczniowie w tym czasie mają się odprężyć, zrelaksować, aby łatwiej chłonąć 
wiedzę podczas kolejnych zajęć. W hałasie nie jest to możliwe.
Propozycje rozwiązania problemu, to:
 wprowadzić cykliczne przerwy ograniczające poziom hałasu np. przerwa na czytanie,
 uatrakcyjnić ofertę zajęć ruchowych,
 wprowadzić dwuzmianowość w kl.1-3,
 przeprowadzić wśród społeczności szkolnej akcje, warsztaty, konkursy, lekcje, spotkania promujące 

zachowania prozdrowotne,
 przygotować katalog gier i zabaw wyciszających,
 wskazywać na szkodliwy wpływa hałasu na zdrowie i układ nerwowy człowieka.



Realizacja działań

Integracja
społeczności

szkolnej



Realizacja działań

Akcje propagujące podstawowe wartości w życiu
człowieka, budowanie szacunku do ludzi wykonujących
różne zawody (np. Dzień Sekretarki, Dzień Woźnego,
Tydzień Życzliwości)



Realizacja
działań

Propagowanie zachowań
prozdrowotnych, przeciwdziałanie
zachowaniom agresywnym –
alternatywa dla telefonu
komórkowego i internetu



Realizacja działań "Bezpiecznie w sieci"



Realizacja działań

Kształtowanie
nawyków

higienicznych

 fluoryzacja w szkole
 organizacja

Światowego Dnia Mycia
Rąk

 „Magiczna wyprawa”-
Dlaczego mamy katar i
boli nas gardło?

 organizacja spotkań z 
pielęgniarką



Realizacja działań „Dziel się uśmiechem”- program edukacyjny



Realizacja działań

Zdrowe odżywianie

• spotkanie z dietetykiem

• udział w akcji Śniadanie Daje Moc

• organizacja konkursów



Realizacja działań
„Dobrze jemy” z Fundacją Szkołą na

Widelcu



Realizacja działań



Realizacja działań Propagowanie aktywnych form wypoczynku



Realizacja działań "Pokaż nam swoją aktywnośc"- konkurs
podczas nauki zdalnej



Realizacja działań "Zatańcz dla zdrowia"



Realizacja działań
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i
grupy



Realizacja działań - „Weekendowy Szlak Naukowy -„Uczymy się
udzielać pierwszej pomocy”



Realizacja działań
Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod 
hasłem „Zbudować sprawiedliwszy i
zdrowszy świat”



Realizacja
programów

Bezpieczny Puchatek”, „Nie pal przy mnie,
proszę”, „Trzymaj formę”, „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”



Realizacja działań

"Zanieczyszczenie hałasem" - debata, 
giełda pomysłów

"Przerwa na czytanie"

Click to add text



Kontynuacja projektu
"Stop z hałasem zawsze nie tylko czasem"

Podczas „giełdy pomysłów” powstała długa lista działań, które mogą

przyczynić się do zmniejszenia decybeli w OSIEMNASTCE.

Poniżej podajemy niektóre propozycje:

 stworzenie „Wyspy relaksu”;

 konkurs na najgrzeczniejszą klasę w szkole;

 organizacja przerw, np. wspólne czytanie, oglądanie filmów, planszogranie;

 znaki ostrzegawcze i informacyjne dotyczące hałasu;

 wszystkich pomysłów nie zdradzamy - mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym uda
nam się wprowadzić w życie większość z nich



Realizacja działań Przeciwdziałanie pandemii koronawirusa



MONITOROWANIE SAMOPOCZUCIA
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ



Rok szkolny 2018/2019

Sposób monitorowania:
Obserwacja, wywiady, rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami i pracownikami 
szkoły

Wyniki monitorowania:
 zbyt słaba integracja zespołów klasowych,
 zastąpienie kontaktów międzyludzkich korzystaniem z urządzeń elektronicznych co 

powoduje osłabienie pozytywnych emocji względem drugiego człowieka, 
zaburzenie odbierania realnego świata, zaburzenie sytemu wartościowania.

nadmierny hałas na przerwach,
brak szacunku wobec pracowników niepedagogicznych,
w ofercie szkolnej brakuje zajęć warsztatowych uczących pokojowego 

rozwiązywania konfliktów oraz pozytywnego myślenia.



Rok szkolny 2019/2020

Sposób monitorowania:
Przeprowadzenie ankiety na temat nawyków żywieniowych i  zdrowego trybu 
życia, rozmowy, obserwacja,

Wyniki monitorowania:
 niewykorzystywanie wiedzy o zdrowym trybie życia w sytuacjach życia 

codziennego, stresujący styl życia, brak systematycznej kontroli własnego 
zdrowia, brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie 
sposobów spędzania wolnego czasu, zbyt rzadko podejmowana tematyka 
zdrowych nawyków żywieniowych podczas spotkań z rodzicami.

 przeprowadzić akcje, warsztaty, konkursy, lekcje i  spotkania promujące 
zdrowy tryb życia, rozpowszechnić wśród uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników oraz rodziców technik relaksacyjnych, zaangażować się w 
realizację programu „Szkoła na widelcu”.



Rok szkolny 2020/2021

Sposób monitorowania:
Obserwacje, rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami i pracownikami 
niepedagogicznymi, wywiady, doniesienia medialne.

Wyniki monitorowania:
duża liczba uczniów na korytarzach w czasie przerw,
duża liczba dzieci w świetlicy szkolnej,
przekrzykiwanie się,
 złe nawyki- słuchanie zbyt głośnej muzyki,
niska świadomość szkodliwości hałasu,

brak pomysłów na spędzenie przerw i wykorzystanie czasu wolnego.



WYNIKI EWALUACJI DZIAŁAŃ SZKOŁY 
PROMUJĄCEJ ZDROWIE



Rok szkolny 2018/2019

Narzędzia użyte do ewaluacji:
 kwestionariusze obserwacji,
 kwestionariusze wywiadów,
 ankiety,
 analiza dokumentów.

Wnioski z ewaluacji:
 uczniowie, nauczyciele  i pracownicy niepedagogiczni wskazują na występowanie przemocy i zachowań

aspołecznych wśród uczniów,
 wszyscy badani respondenci wskazują na przeciążenie pracą i stresem,
 uczniowie nisko oceniają motywację do nauki i zachowania na lekcjach,
 nieco lepiej oceniają ten problem nauczyciele,
 pracownicy niepedagogiczni uznali, że ich uczestnictwo w życiu szkoły jest zbyt małe.

Efekty podjętych działań:
 do kalendarza imprez szkolnych na stałe wprowadzono akcje propagujące podstawowe wartości w życiu 

człowieka dzięki czemu poprawiły się relacje między społecznością szkolną,
 udoskonalono współpracę między nauczycielami a rodzicami włączając ich do różnorodnych działać 

odbywających się na terenie szkoły,
 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych poprawiło funkcjonowanie niektórych uczniów,
 poprawa klimatu społecznego w szkole.



Rok szkolny 2019/2020
Narzędzia użyte do ewaluacji:
 kwestionariusze obserwacji,
 kwestionariusze wywiadów,
 ankiety,
 analiza dokumentów.

Wnioski z ewaluacji:
 zmobilizować i zaangażować społeczność szkolną do realizacji działań prozdrowotnych,
 edukować  uczniów w zakresie bezpiecznego i właściwego korzystania z komputera, telewizji oraz telefonu komórkowego,
 zaproponować uczniom aktywne formy spędzania czasu wolnego,
 wzmocnić działania mające na celu podnoszenie samooceny uczniów, dostrzegania swoich zalet i sukcesów oraz 

pozytywnego myślenia,
 zachęcać uczniów do umiejętnego szukania pomocy, gdy mają jakieś kłopoty, z którymi sobie sami nie radzą,
 propagować wśród nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zasady zdrowego stylu życia,
 wyrobienie nawyku dbania o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Efekty podjętych działań:
 zwiększenie świadomości społeczności szkolnej poprzez udział w warsztatach, konkursach, lekcjach,  dotyczących zdrowego 

stylu życia i właściwego odżywiania.
 poprzez organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, wyjść klasowych uczniowie poznali różne formy aktywnego 

spędzania czasu wolnego i  nawiązywania odpowiednich relacji z rówieśnikami.
 zdecydowana większość uczniów dostrzega konieczność zmiany nawyków żywieniowych oraz sposobu spędzania czasu 

wolnego na bardziej aktywny.



Rok szkolny 2020/2021
Narzędzia użyte do ewaluacji:
 kwestionariusze obserwacji,
 kwestionariusze wywiadów,
 ankiety,
 analiza dokumentów.

Wnioski z ewaluacji:
 zbyt długi czas spędzany przed komputerem,
 ograniczony kontakt z rówieśnikami ze względu na pandemię, utrudniający aktywne   spędzanie czasu 

wolnego,
 brak motywacji do wyjścia z domu,
 utrudniony dostęp do miejsc i sprzętu sportowego.

Efekty podjętych działań:
 w czasie zdalnego nauczania uczniowie klas 4-8 korzystali z szerokiej oferty zajęć ruchowych, wykorzystując  

materiały instruktażowe wysyłane przez nauczycieli wychowania fizycznego, swoje działania dokumentowali 
w formie filmów umieszczonych na stronie szkoły,

 po powrocie do nauki stacjonarnej wychowawcy i nauczyciele wychowania fizycznego zaangażowali uczniów 
w zajęcia rekreacyjno-sportowe,

 podczas nauki stacjonarnej uczniowie kl.1-3  zwiększyli swoją  sprawność fizyczną uczestnicząc w gimnastyce i 
zabawach na świeżym powietrzu podczas przerw i zajęć lekcyjnych.

 uczniowie zauważają różnorodność działań mających na celu poprawę ich kondycji fizycznej.




