Zaplanowane działania na rok szkolny 2017/2018
Nazwa zadania
Spotkania
i konsultacje przed
rozpoczęciem
działań

Przekazanie
informacji
o planowanych
działaniach
członkom
społeczności
szkolnej:
Radzie
Pedagogicznej
Uczniom
Rodzicom

Cykl warsztatów
antystresowych

Kryterium sukcesu

Uzgodniony plan
działań

Uchwała RP

100% uczniów klas
maturalnych
weźmie udział w
warsztatach

Sposób realizacji
Spotkania i
dyskusje członków
Zespołu ds.
Promocji Zdrowia

Prezentacja
harmonogramu
działań
na posiedzeniu
Rady
Pedagogicznej

Okres/termin
realizacji

Wykonawcy/osoba
odpowiedzialna

Środki/zasoby

Sierpień 2017

Koordynator ds.
promocji zdrowia

Czas Zespołu
ds. Promocji
Zdrowia

Wrzesień 2017

Koordynator ds.
Promocji Zdrowia
Czas Zespołu
ds. Promocji
Zdrowia

Lekcje
Wychowawcze

Wrzesień 2017

Wychowawcy

Zebrania
z rodzicami

Wrzesień 2017

Wychowawcy

Warsztaty z
psychoterapeutą z
Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznej w
Jastrzębiu-Zdroju

Rok szkolny
2017/2018

Koordynator ds.
Promocji Zdrowia

Sposób sprawdzenia
wykonania zadania
Opracowanie
harmonogramu
działań w zakresie
promocji zdrowia na
rok szkolny
2018/2019
Harmonogram
umieszczony na
stronie internetowej
szkoły
Protokół z
posiedzenia RP
Wpis tematu
w dzienniku
elektronicznym
Tematyka zebrania
z listą obecności

Zasoby
ludzkie

Wpis tematu
w dzienniku
elektronicznym

100% uczniów klas
pierwszych weźmie
udział w zajęciach
integracyjnych

Gry i zabawy
integrujące zespoły
klasowe

Warsztaty
„Komunikacja
i współpraca
między
rówieśnikami”
Szkolenie „Twórcze
rozwiązywanie
konfliktów między
nauczycielem
a uczniem”

100% uczniów klas
drugich weźmie
udział w
warsztatach

Warsztaty
„Style i strategie
uczenia się”

Zajęcia
integracyjne

Zmiana struktury
organizacyjnej
zajęć szkolnych
i przerw
międzylekcyjnych
Regularne dbanie
o czystość toalet
i wyposażanie ich
w środki

Wrzesień 2018

Wychowawcy,
nauczyciele
wychowania
fizycznego

Zasoby
ludzkie

Wpis tematu
w dzienniku
elektronicznym

Zajęcia
z pedagogiem
szkolnym

Rok szkolny
2017/2018

Pedagog,
wychowawcy

Zasoby
ludzkie

Wpis tematu
w dzienniku
elektronicznym

100% nauczycieli
weźmie udział w
szkoleniu

Szkolenie Rady
Pedagogicznej

Rok szkolny
2017/2018

Zespół ds.
Promocji Zdrowia

Zasoby
ludzkie

100% nauczycieli
weźmie udział w
warsztatach

Szkolenie Rady
Pedagogicznej

Dyrekcja Szkoły

Wydrukowane
testy stylów
ucznia się

Wydłużenie
przerwy do 15
minut,
rozplanowanie
godzin lekcyjnych
w większości klas
maksymalnie do
godziny 15:00
Czyste toalety
wyposażone
w środki
higieniczne

Zmiana
harmonogramu
przerw, dobrze
zorganizowany
plan lekcji
Bieżące sprzątanie
toalet
i uzupełnianie
brakujących

I semestr 2017

Sierpień 2017

Rok szkolny
2017/2018

Protokół z
posiedzenia RP

Plan lekcji,
harmonogram
przerw
międzylekcyjnych

Dyrekcja Szkoły

Kierownik działu
kadr

Protokół z
posiedzenia RP

Środki
higieniczne
Koszt remontu

Harmonogram
kontroli czystości
toalet,
ankiety wśród

higieniczne
Remont toalet

Regularne
wietrzenie sal
lekcyjnych

Uczniowie
w przeprowadzonej
ankiecie nie skarżą
się na duszne sale
lekcyjne

środków
higienicznych
Wietrzenie sal
lekcyjnych,
przygotowanie
informacji w każdej
sali lekcyjnej o
konieczności jej
wietrzenia

uczniów

Rok szkolny
2017/2018

Zespół ds.
Promocji Zdrowia,
nauczyciele
uczący

Ankiety wśród
uczniów

