„Niech nasza droga będzie wspólna…” – Jan Paweł II
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces” – Henry Ford

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU
ROK SZKOLNY 2016/2017
A. Część wstępna planowania
1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Niewystarczające zaangażowanie rodziców w życie szkoły.
a) Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników autoewaluacji):
Obserwacje życia szkoły, wyniki autoewaluacji, rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami prowadzą do wniosku, że relacje
rodzic – nauczyciel, jak również zaangażowanie rodziców w życie szkoły jest niewystarczające. Tylko niewielki procent rodziców
angażuje się w życie szkoły. Głównie są to rodzice uczniów klas I-III. Natomiast rodzice uczniów klas starszych rzadko podejmują
działania na rzecz klasy i szkoły. Na wywiadówkach w większości przypadków pozostają bierni. Współpraca z rodzicami najczęściej
ogranicza się do informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu.
b) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej podstawie dokonał tego wyboru):
Z naszych przemyśleń wynika, że szkoła nie może rozwijać się bez świadomego i aktywnego udziału rodziców. Zależy nam, by nasza
szkoła była dobrze odbierana nie tylko przez uczniów, ale również ich rodziców. Chcemy, aby rodzice mieli poczucie, że są dla nas
partnerami, że mają wpływ na życie szkolne i prawo do podejmowania działań na terenie szkoły. Ważne jest dla nas, by integrować
środowisko szkolne i rodzinne uczniów, gdyż tworzy to dobry, przyjazny klimat i daje poczucie bezpieczeństwa.
Problem został wybrany przez zespół promocji zdrowia, na podstawie wyników autoewaluacji, rozmów i obserwacji. Został
przedstawiony i zaakceptowany przez członków rady pedagogicznej.
2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu:
 W klasach starszych, gdzie dzieci są bardziej szmodzielne, współpraca z rodzicami ogranicza się do informacji rodzicców na temat
postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci. Im młodsze dzieci, tym większe zaangażowanie rodziców w działania szkoły.
 Niewystarczający (słaby) przepływ informacji do rodziców o tym, co dzieje się na terenie szkoły i w czym mogłoby się przejawiać
zaangażowanie rodziców.

3. Rozwiązania dla ustalenia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań)
 Inicjowanie współpracy z rodzicami uczniów naszej szkoły, opartej na partnerskich relacjach, wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 Zbudowanie partnerstwa z rodzicami poprzez włączenie ich w działania edukacyjne i wychowawcze
 Podejmowanie licznych przedsięwzięć w celu integracji całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych.
 Włączenie rodziców w organizację imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
 Wzmacnianie tego co do tej pory robiliśmy dobrze i wprowadzenie nowych działań.
B. Plan działań na rok szkolny 2016/2017
I.
CEL:
Rozwijanie i pogłębianie współpracy szkoły z rodzicami – większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły
1. Kryterium sukcesu: 40 % rodziców włączy się w działania na rzecz szkoły.
2. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
a) Co wskaże, że osiągnięto cel?
Obserwacje. Odsetek rodziców, którzy potwierdzą, że podjęli współpracę ze szkołą.
b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiet skierowanych do rodziców. Obserwacje, rozmowy.
c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia, szkolny koordynator PZ – czerwiec 2017.
II.
ZADANIA:
Nazwa zadania
Przeprowadzenie
uzgodnień przed
rozpoczęciem działań

Przekazanie informacji o
planowanych
działaniach
a) Nauczycielom i
pracownikom
niepedagogicznym

Sposób
realizacji
Sformułowany cel,
Spotkanie,
propozycje rozwiązań dyskusja,
w stosunku do
konsultacja
problemu,
projektu
harmonogram działań
Akceptacja i
Prezentacja
gotowość do udziału
harmonogramu
w realizacji zadań 32 działań, dyskusja.
pracowników szkoły.

Okres/termin
realizacji
1 sierpnia 2016r

Ostatni tydzień
sierpnia 2016

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna
Członkowie
zespołu promocji
zdrowia
Szkolny
koordynator PZ
Szkolny
koordynator PZ

Informacja

Wrzesień /

Wychowawcy klas

Kryterium sukcesu

Przedstawienie

Środki/zasoby
Ok. 10 godzin
pracy zespołu
promocji
zdrowia

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
Analiza dokonanych
uzgodnień

Protokół z
posiedzenia rady
pedagogicznej

Analiza

b) Uczniom
c) Rodzicom

przekazana przez
wychowawców we
wszystkich klasach
uczniom i rodzicom

Współpraca z Radą
Rodziców i klasowymi
trójkami

Udział w realizacji
zadań szkoły 35
rodziców.

Dzień Patrona Szkoły i
Ślubowanie klas I

Przedstawienie
bożonarodzeniowe
„Dziewczynka z
zapałkami”

Apel z okazji Dnia
Matki, Dzień Mamy i
Taty

Szkolny Dzień Talentów
z udziałem rodziców

założeń
planowanych
działań.

październik 2016

Spotkanie,
Cały rok szkolny
Dyrektor szkoły.
2-4 spotkania
dyskusja,
w ciągu
podejmowanie
semestru
wspólnych zadań.
Współpraca nauczycieli z rodzicami w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych
Udział 50 rodziców
Przedstawienie,
21.10.2016 r.
Nauczyciele
materiały
uczniów klas 0-6 oraz akompaniament
edukacji
papiernicze,
zaangażowanie się w muzyczny
wczesnoszkolnej,
upominki,
przygotowanie
rodziców.
rodzice
uroczystości
Udział i włączenie się Wykonanie przez Listopad/grudzień
Nauczyciel
Materiały
w przygotowanie
rodziców strojów, 2016
edukacji
papiernicze i
przedstawienia 15
rekwizytów,
wczesnoszkolnej,
tekstylne,
rodziców
dekoracji,
rodzice
instrument
akompaniament
muzyczny
muzyczny
Udział i włączenie się Przedstawienie,
Maj 2017
Nauczyciele
Materiały
w przygotowanie
poczęstunek,
edukacji
papiernicze i
apelu 50 rodziców
zabawy,
wczesnoszkolnej,
tekstylne,
klas 0-3
konkursy dla
rodzice
instrument
matek
muzyczny,
papierowa
zastawa
Udział 12 rodziców
Występy
Marzec 2017
Nauczyciel języka
Sprzęt
w prezentacji swoich artystyczno –
polskiego, języka
muzyczny,
talentów
wokalne
angielskiego,
nagłośnienie
utalentowanych
nauczyciel
uczniów i
wspierający, SU
rodziców naszej

dokumentacji, plan
działań na rok szk
2016/17
zamieszczony na
stronie internetowej
oraz gazetka ścienna
Protokół z
posiedzenia

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Sprawozdanie,
zdjęcia

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Festyn i obchody 25lecia szkoły

Udział ok. 80-100
rodziców

Koncert Kolęd i
Pastorałek, kiermasz
świąteczny

Udział 15 rodziców

Apel z okazji Dnia
Babci i Dziadka

Udział 30 babć i
dziadków w apelu.
Pomoc ok. 20
rodziców w
przygotowaniu
poczęstunku i
konkursów
Udział i pomoc w
przygotowaniu,
sprawowaniu opieki
0k. 30 rodziców

Zabawa choinkowa i bal
karnawałowy

Spotkanie integracyjne
Dzieci – Rodzice –
Nauczyciele

szkoły
Uroczystość
jubileuszowa,
organizacja dni
przed
uroczystością –
zabawy, gry,
konkursy, festyn
dla całej
społeczności
szkolnej
Koncert,
kiermasz

Przedstawienie,
poczęstunek,
zabawy,
konkursy dla
zaproszonych
gości

Kwiecień/maj 2017

Nauczyciele klas 46, SU, rodzice

Grudzień 2016

Nauczyciel muzyki
i języka polskiego

Sprzęt
muzyczny,
nagłośnienie

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Styczeń 2017

Nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej,
rodzice

Materiały
papiernicze i
tekstylne,
instrument
muzyczny,
papierowa
zastawa
Sprzęt
muzyczny,
nagłośnienie,

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Opieka,
Styczeń 2017
Nauczyciele
przygotowanie
edukacji
dekoracji, strojów
wczesnoszkolnej,
i poczęstunku,
rodzice
zaangażowanie w
życie szkoły
Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji wycieczek i wyjść oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
Zaangażowanie się w Ognisko, zabawy Wrzesień/październik Nauczyciele,
Chusta
przygotowanie i
integracyjne
2016
rodzice
animacyjna,
aktywny udział 60
sprzęt
rodziców w
sportowy
spotkaniu
integracyjnym

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Pielgrzymka dzieci
Udział 25 rodziców
Pielgrzymka
Maj 2017
Katecheci, rodzice
Sprawozdanie,
komunijnych i rodziców w pielgrzymce
zdjęcia, strona
do Studzienicznej
internetowa szkoły
Wyjście z uczniami do
Spotkania z
Wycieczka,
Cały rok
Nauczyciele
Sprawozdanie
Muzeum Historycznego, ciekawymi ludźmi,
pokaz, zajęcia
rodzice
Miejskiej Biblioteki
rodzicami uczniów
ćwiczeniowe
Publicznej, Centrum
naszej szkoły, pomoc
Edukacji Ekologicznej,
ok. 20 rodziców w
Muzeum Kolejnictwa,
sprawowaniu opieki
Muzeum Kropli
podczas wycieczek
Wody,do Mos-u, do
lasu, do piekarni
„Karmelek”
Wyjście do kina na
Sprawowanie opieki
Opieka rodziców Cały rok
Nauczyciele,
Sprawozdania
filmy, na spektakle
podczas wyjść 30
rodzice
teatralne
rodziców klas 0-6
Wycieczki klasowe
Sprawowanie opieki i Wycieczka
Cały rok
Nauczyciele,
Sprawozdania, karta
organizowane przy
udział ok. 20
rodzice
wycieczki
współudziale rodziców
rodziców.
Współpraca nauczycieli i rodziców w organizacji konkursów, turniejów, warsztatów szkolnych i pozaszkolnych
Mikołajkowy Turniej
Aktywny udział 40
Turniej
Grudzień 2016
Nauczyciele
Sprzęt
Sprawozdanie,
Badmintona „Rodzice – rodziców w turnieju
wychowania
sportowy
zdjęcia, strona
Dzieciom”
na rzecz dzieci
fizycznego, rodzice
internetowa szkoły
Warsztaty
Zaangażowanie się w Warsztaty
Grudzień 2016
Nauczyciele,
Materiały
Sprawozdanie,
Bożonarodzeniowe dla
wykonanie ozdób
rodzice
papiernicze
zdjęcia, strona
Rodziców i Dzieci
świątecznych 30
internetowa szkoły
rodziców
Konkurs plastyczno –
Udział 20 rodziców
konkurs
Grudzień 2016
Nauczyciele,
Materiały
Sprawozdanie,
literacki „Kartka
wraz z dziećmi w
nauczyciel języka
papiernicze
zdjęcia, strona
Bożonarodzeniowa” dla konkursie
polskiego, rodzice
internetowa szkoły
klas II-III, IV-VI i ich
rodziców
Konkurs plastyczny
Udział 20 rodziców
Konkurs
4 x w roku (jesień,
Nauczyciel
Materiały
Sprawozdanie,
całoroczny „Cztery pory wraz z dziećmi w
plastyczny
zima, wiosna, lato)
wspomagający i
papiernicze
zdjęcia, strona
roku” dla dzieci i
konkursie
nauczyciel
internetowa szkoły

rodziców dla kl. 0- 6
Warsztaty Wielkanocne
dla Rodziców i Dzieci

Zaangażowanie się w
wykonanie ozdób
świątecznych 30
rodziców
Zaangażowanie 15
rodziców w
przygotowanie
swoich dzieci do
udział w konkursach

Warsztaty

Marzec 2017

edukacji
wczesnoszkolnej
Nauczyciele,
rodzice

Materiały
papiernicze

Sprawozdanie,
zdjęcia, strona
internetowa szkoły

Zespół wokalny i Cały rok 2017
Nauczyciele
Sprzęt
Sprawozdanie,
akompaniament
rodzice
muzyczny,
zdjęcia, strona
rodziców, nauka
materiały
internetowa szkoły
tekstów,
edukacyjne
poszerzanie
wiedzy
Inne wspólne działania nauczycieli i rodziców dotyczące poszerzania oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły
Dyskoteki szkolne
Udział w każdej
Zabawa
Po 2 w półroczu
SU, rodzice
Sprawozdanie
dyskotece 6-8
rodziców
Pomoc rodziców przy
Zaangażowanie ok.
Zaangażowanie
Cały rok
Nauczyciele,
Sprawozdania
organizacji współpracy
10 rodziców.
w życie szkoły
rodzice
polsko - łotewskiej
Spotkania z rodzicami
Zaangażowanie ok.
Przygotowania
Cały rok
Katecheci, rodzice
Sprawozdania
dzieci komunijnych
50 rodziców, udział
dzieci, katechezy,
w spotkaniach
spotkania,
rozmowy
Podsumowanie działań
40 % rodziców
Ankiety
Ankiety V 2017,
Członkowie
Ok. 20 godzin Wyniki ankiet, raport
włączy się w
ewaluacyjne,
Wnioski i raport
zespołu promocji
pracy zespołu
końcowy, zapis w
działania na rzecz
opracowanie i
końcowy – VI 2017
zdrowia
promocji
księdze protokołów
szkoły
przedstawienie
Szkolny
zdrowia
posiedzeń rady
wniosków.
koordynator PZ
pedagogicznej
Przygotowanie wraz z
rodzicami uczniów do
różnych konkursów

Opracowanie: Zespół SzPZ

