
PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Problem priorytetowy: „Niewystarczający poziom wiedzy na temat wielokulturowości (religii, narodowości) uczniów naszej szkoły” 

1. Opis problemu: 

 Na podstawie obserwacji zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do 

rodziców, nauczycieli i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie, kryzysu na granicy z Białorusią i wzmożonego napływu emigrantów, w tym także 

uczniów z zagranicy, stwierdzono, że należy: - podnieść poziom świadomości uczniów, jak należy dbać o wzajemne dobre relacje z uczniami z 

innych krajów, którzy uczęszczają do naszej szkoły, propagować właściwe zachowania, tolerancję, uświadomić uczniom i rodzicom konieczność 

budowania więzi, wspólnoty, integrować środowisko szkolne. Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i 

pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za społeczność szkolną.  

2. Uzasadnienie wyboru priorytetu:  

W związku z wojną w Ukrainie, niespokojną sytuacją na świecie oraz napływem emigrantów do Polski, w naszej szkole są dzieci z innych 

krajów: z Ukrainy, Białorusi, a także z Kolumbii. Uświadomienie uczniom sytuacji globalnej  i wykształcenie u nich właściwych postaw wobec 

emigrantów – wyrozumiałości, tolerancji i zrozumienia ich narodowej odrębności stało się naszym priorytetem na ten rok. Na podstawie ankiet, 

rozmów i obserwacji uczniów naszej szkoły oraz środowiska, w którym funkcjonują poza szkołą, zauważono, że wielu uczniów nie do końca 

rozumie sytuację kryzysową wywołaną wojną w Ukrainie oraz kryzysem emigracyjnym na granicy z Białorusią. Brak zrozumienia istniejącej 

sytuacji nie sprzyjają budowaniu relacji rówieśniczych. 

3. Przyczyny istnienia problemu: 

Wojna w Ukrainie  i rosnąca liczba emigrantów, a także brak zrozumienia przyczyn zaistniałej sytuacji i nieświadomość odrębności kulturowej                 

i religijnej emigrantów. 

 

 

 



4. Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu: 

Edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, współpraca z rodzicami ukierunkowana na wzrost świadomości  dzieci 

dotyczącej sytuacji geopolitycznej, a także różnic i podobieństw kulturowych wszystkich, którzy są częścią naszej szkolnej społeczności −  

opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych i integrujących społeczność szkoły, pogadanek, konkursów, spotkań ze specjalistami. 

 

5. Kryterium sukcesu: 

Dzięki podejmowanym przez nas działaniom 100% społeczności uzyska wiedzę na temat sytuacji geopolitycznej w krajach graniczących                       

z Polską i przyczyn pojawienia się dużej fali emigrantów w naszym kraju. 80% uczniów wykaże się w ankiecie wiedzą o odrębnościach 

kulturowych, religijnych, o potrzebie tolerancji i integracji, a także wspierania ludzi doświadczonych przez wojnę w tym trudnym czasie. 



 

6. Plan pracy: 

Zadanie Kryterium sukcesu (dla zadania) Metody 

realizacji, 

terminy 

Wykonawcy Monitorowanie 

termin, osoba 

Plan pracy SzPZ na rok szkolny 2022/2023  Przedstawienie 

szkicu planu 

działań 

opracowanego 

przez szkolny 

zespół ds. 

promocji zdrowia. 

Konsultacja 

projektu. 

Przyjęcie 

propozycji działań 

zgłaszanych przez 

nauczycieli. 

Przyjęcie przez 

RP planu pracy na 

rok szkolny 

2022/2023 

październik 2022 

r. 

 

A. Karanowska, 

A. Chmielecka 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ p. A. 

Lewoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły p. 

B. Dardzińska 

Informowanie społeczności szkolnej o 

zadaniach programu. 

 Zamieszczanie 

informacji o 

programie SzPZ, 

planie pracy oraz 

o podejmowa-

nych inicjaty-

wach na szkolnej 

stronie www.  

październik 2022 

r. 

A. Karanowska, 

A. Chmielecka 

p. A. Lewoc 

(wszyscy 

nauczyciele 

przekazują 

informacje o 

swoich działaniach 

do szkolnej 

koordynatorki 

SzPZ) 

 

 

 

 



Zajęcia edukacyjne – „Jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego” 

Wszyscy uczniowie klasy 1 d wezmą udział w 

zajęciach 

XI 2022 E. Szumiło Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

 

Oglądanie filmu przez wszystkie klasy, 

ukazujący dzieci w różnych zakątkach świata i 

organizowanie im pomocy – wykonanie plakatu 

Ponad połowa klas obejrzy film i wykona plakat XI/XII 2022 A. Karanowska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Edukacja filmowa – młodzi w obiektywie – 

udział w cyklu spotkań filmowych ukazujących 

dzieci z różnych stron świata. 

Wybrane klasy wezmą udział w edukacji filmowej Cały rok  Wychowawcy klas  

J. Kacprowska 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza – „Powody 

podróżowania a postrzeganie ludzi” 

Uczniowie klasy 6b wezmą udział w lekcji   II semestr  J. Kacprowska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza – „Marysia – moja 

przyjaciółka z Anglii” 

Uczniowie klasy 1c wezmą udział w lekcji   XII 2022 A. Sawicka 

 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Plakat obrazujący bożonarodzeniowe zwyczaje 

polskie „A to Polska właśnie…” 

Chętni uczniowie  z klas 4-6 wezmą udział w 

wykonaniu plakatu 

XII 2022 A. Chmielecka 

A. Nartowicz 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Pogadanka w ramach lekcji języka polskiego 

„Zwyczaje wielkanocne na świecie” 

Uczniowie klas  VII wezmą udział w pogadance 

 

IV 2023 A. Chmielecka Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcje wychowawcze „Podobieństwa w nas – 

nauka patrzenia na to, co łączy, a nie dzieli”; 

„Tożsamości i przywileje”; „Powody 

podróżowania a postrzeganie ludzi 

Klasa 6a weźmie udział w lekcjach I i II semestr M. Dracewicz Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Gry i zabawy sportowe – wielokulturowość w 

sporcie – gry i zabawy sportowe z Polski i 

Europy. 

Klasy 4c i 6c wezmą  udział w zabawach sportowych I semestr D. Markowska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

 

 

 



Zajęcia edukacyjne „Dzieci z różnych stron 

świata” 

Wszyscy uczniowie z klasy 1b i 2b wezmą udział w 

zajęciach 

 

II semestr N. Wołyniec 

I. Polińska 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

 

 

Zajęcia edukacyjne „Europa da się lubić” Wszyscy uczniowie z klasy 3d wezmą udział w 

zajęciach 

 

II semestr J. Gromada Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Projekt filmów „Nowe horyzonty” Wszyscy uczniowie z klasy 2c wezmą udział w 

projekcie 

Cały rok D. Staniszewska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza „Religie na świecie – 

rodzaje” 

Uczniowie z klasy 8a wezmą udział w lekcji II semestr S. Masłowski Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcje wychowawcze: „Co to jest przywilej i 

jaki ma związek z rasizmem” ; „Tradycje i 

zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia u nas i na 

świecie” 

Klasa 7a weźmie udział w lekcjach wychowawczych I i II semestr J. Żukowska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza: Tradycje i zwyczaje 

Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na 

świecie” 

Uczniowie z klasy 6c wezmą udział w lekcji I semestr G. Barcińska 

 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza: Tradycje świąteczne w 

różnych krajach Europy” 

Uczniowie z klasy 3b wezmą udział w lekcji I semestr A. Sitko Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Struktura narodowościowa, etniczna i 

wyznaniowa 

Uczniowie z klasy 7a wezmą udział w lekcji grudzień/styczeń 

2022 

B. Pudlis Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza: „Tolerancja i 

wielokulturowość”  

Uczniowie z klasy 4b wezmą udział w lekcji I semestr J. Kotarska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

 

 



Lekcja wychowawcza „Tradycje i zwyczaje 

Świąt Bożego Narodzenia” 

Uczniowie z klasy 2a wezmą udział w lekcji grudzień 2022 M. Przybył Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Lekcja wychowawcza i plakat „Tradycje, 

zwyczaje wiosenne i wielkanocne w Polsce i na 

świecie” 

Uczniowie z klasy 8c wezmą udział w lekcji II semestr A. Karanowska Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Koncert charytatywny – pomoc dzieciom z 

różnych zakątków świata 

Uczniowie wezmą udział w koncercie grudzień 2022 A. Karanowska 

J. Kotarska, A. Chmielecka 

SU 

Wicedyrektor, 

koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ  

Podsumowanie działań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ewaluacja 

końcowa – 

ankiety do 

rodziców i 

uczniów (oparte o 

wyznaczone 

kryteria sukcesu)  

 

Cały zespół SzPZ 

 Koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ 

 Opracowanie 

wniosków z 

realizacji 

programu w roku 

szkolnym 

2022/2023  

Cały zespół SzPZ 

 

Koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ 

 Sprawozdanie z 

podjętych działań 

na podstawie 

materiałów i 

sprawozdań 

dostarczonych 

przez nauczycieli 

p. A. Chmielecka 

 

Koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ 

 Zaplanowanie 

kolejnego 

obszaru,  badanie 

potrzeb 

środowiska 

Cały zespół SzPZ Koordynator 

szkolnego zespołu 

ds. SzPZ 

 

Opracowanie:  A. Chmielecka, A. Karanowska 


