PLAN PRACY NA ROK
SZKOLNY 2019/2020

Załącznik nr 4
Planowanie: Arkusz A
B. Część wstępna planowania
w roku szkolnym 2019/2020
7. Problem priorytetowy do rozwiązania:
Uczniowie w mojej klasie są dla siebie nieżyczliwi. Dokuczają sobie. Odtrącają innych.

d) Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników diagnozy):
Na podstawie przeprowadzonych ankiet można stwierdzić, ze uczniowie są dla siebie nieżyczliwi, dokuczają sobie nawzajem.

e) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):
Na podstawie wyników badań ankietowanych, wywiadów i obserwacji, zespół dokonujący diagnozy uznał, że uczniowie czują się odtrąceni
przez kolegów i koleżanki w klasie, skarżą się na brak życzliwości. Wyboru priorytetu wybrał zespół promocji zdrowia i został on
zaakceptowany przez radę pedagogiczną.

8. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:
- różny status społeczny uczniów
- podziały na grupy w zespołach klasowych
- zazdrość

9. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań):
- zorganizowanie zajęć integracyjnych
- organizacja gier zespołowych
- organizacja zawodów sportowych

Planowanie: Arkusz B
Plan działań w roku szkolnym 2016/2017
2. CEL: Uczniowie są dla siebie życzliwi, nie dokuczają sobie.
Kryterium sukcesu: zmniejszenie o połowę odsetka uczniów i rodziców, którzy uznają, że uczniowie są dla siebie nieżyczliwi.

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
a. Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki przeprowadzonej ankiety, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, obserwacje zespołu promocji
zdrowia.
b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza przeprowadzonej ankiety, wywiadów, sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej.
c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2017

II. ZADANIA
Nazwa zadania

Zajęcia integracyjne.

Organizacja gier
zespołowych, pracy w
grupach.
organizacja zawodów
sportowych

Kryterium
sukcesu
80% uczniów
weźmie udział
w zajęciach.
80% uczniów
weźmie udział
w grach.
60% uczniów
weźmie udział
w zawodach

Sposób realizacji

Organizacja zajęć
integracyjnych w klasach
Organizacja pracy w
grupach, gier
zespołowych.
Międzyklasowe zawody
sportowe.

Okres/termin
realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Cały rok
szkolny

Wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

Styczeń-maj

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotowcy

Czerwiec

Nauczyciel WF,
nauczyciele,
Dyrektor

Środki/zasoby
- sprzęt
audiowizualny
- zasoby
internetowe
- materiały
biurowe,
-sprzęt
audiowizualny
Sprzęt
audiowizualny,
sprzęt sportowy

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
Tematy w dziennikach
lekcyjnych.
Tematy w dziennikach
lekcyjnych

Galeria zdjęć n stronie
internetowej szkoły.

