
Załącznik B 

Szkolny Program Promocji Zdrowia  

Harmonogram działań w roku szkolnym 2022 / 2023 

 

1. Cel:  

Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole,  propagowanie wśród uczniów zachowań społecznie pożądanych.  

Poprawa zdrowia psychicznego, budowanie pozytywnego klimatu w szkole. 

 

2. Kryterium sukcesu:  

Zmiana zachowań uczniów dotyczących sytuacji trudnych, brak lub zmniejszenie agresji słownych. 

 

3. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?  

- informacja zwrotna na podstawie ankiet dla uczniów autyzmem,  

- zebranie informacji w czasie rozmowy kierowanej z uczniami w stopniu lekkim,  

- wywiady z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. 

 

4. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel:  

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia , maj / czerwiec 2023 r. 

 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Potrzebne 

środki/ zasoby 

Sposób 

sprawdzenia 

wykonania zadania 

1. Zajęcia relaksacyjne podczas 
przerw. 

100% uczniów, 
którzy 

odczuwają 

nadmierne 

pobudzenie 

Organizowanie aktywności 
uczniów podczas długich 

przerw w formie relaksacji 

w wyznaczonych klasach 

Rok szkolny 
2022/2023 

Nauczyciel muzyki Odtwarzacz 
muzyki 

relaksacyjnej, 

podłoga 

interaktywna 

Ewaluacja zajęć/ 
zdjęcia na stronie 

internetowej szkoły 

 

2. Organizowanie zajęć Escape 

room podczas przerw 

100% uczniów Organizowanie Escape 

room w wybranej Sali, 

rozwiązywanie zadań na 
tablicy multimedialnej 

Rok szkolny 

2022/2023 

Psycholog Tablica 

multimedialna z 

zadaniami 

Ewaluacja zajęć/ 

zdjęcia na stronie 

internetowej szkoły 
 



3. Relaksacja w szkolnym 

ogrodzie sensorycznym 

100% uczniów z 

dezintegracją 

sensoryczną (w 
tym uczniowie z 

autyzmem) 

Organizowanie zajęć 

podczas lekcji i przerw w 

szkolnym ogrodzie 
sensorycznym 

Rok szkolny 

2022/2023 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

dyżurujący na 
podwórku szkolnym 

Materiały i 

tworzywa o 

różnorodnych 
strukturach, 

aromatyczne 

rośliny (kwiaty i 

zioła) 

Ewaluacja zajęć/ 

zdjęcia na stronie 

internetowej szkoły 
 

4. Kącik relaksacyjny na 

korytarzu szkolnym 

100% uczniów/ 

wydzielenie 

sfery do 
relaksacji 

Troska o odpowiednią 

atmosferę w kąciku 

relaksacyjnym, na 
korytarzu szkolnym  

Rok szkolny 

2022/2023 

Nauczyciele 

dyżurujący na 

piętrze 

Pufy do 

relaksacji, 

muzyka 
relaksacyjna, 

fototapeta lub 

farby do 

pomalowania 
ścian 

Zdjęcia na stronie 

internetowej szkoły/ 

monitoring 
korzystania z kącika 

relaksacyjnego 

5. Kontrakt dobrego 

zachowania 

Uczniowie 

przejawiający 
zachowania 

agresywne 

Rozmowy wychowawcza 

psychologa i pedagoga z 
uczniami i ich rodzicami – 

spisywanie i podpisywanie 

kontraktów. 

Rok szkolny 

2022/2023 

Psycholog/pedagog  Sprawozdanie z 

pracy pedagoga i 
psychologa  

6. Kawiarenka dla rodziców 
(pomoc w sporządzaniu 

planów aktywności i 

systemów motywacyjnych w 
domu) 

Uczniowie 
przejawiający 

aspołeczne 

zachowania  

Pomoc rodzicom w 
sporządzaniu systemów 

motywujących do unikania 

niepożądanych zachowań 
oraz planów aktywności, 

których celem jest 

stworzenia dla nich 

alternatywy do 
niepożądanych aktywności  

Rok szkolny 
2022/2023 

Wychowawcy/ 
pedagog/ psycholog 

 Sprawozdanie z 
pracy pedagoga i 

psychologa 

7. Pomoc medyczna Uczniowie 

przejawiający 
zachowania 

wskazująca na 

zaburzenia 

psychiczne 

Kierowanie uczniów z 

podejrzeniem chorób 
psychicznych do lekarzy 

psychiatrów/ sporządzanie 

opinii na temat 

funkcjonowania uczniów w 
szkole 

 

Rok szkolny 

2022/2023 

Wychowawcy/ 

pedagog/ psycholog 

 Sprawozdanie z 

pracy pedagoga i 
psychologa 



8. Organizowanie spotkań z 

uczniami w ramach I 

pierwszego poziomu 
referencyjnego 

Uczniowie, 

którzy dostarczą 

zgodę rodzica/ 
opiekuna na 

udział w 

świadczeniu 

Organizowania zajęć/ 

spotkań dla uczniów o 

tematyce zgodnej z ich 
potrzebami 

psychospołecznymi.  

Rok szkolny 

2022/2023 

Nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

 Listy wizyt/ spotkań 

z uczniami 

9. Organizowanie Dnia 
Świadomości Autyzmu 

100% uczniów 
w szkole 

Uczenie tolerancji poprzez 
organizowanie imprezy 

podczas której uczniowie 

zrozumieją specyfiką 
funkcjonowania osób z 

autyzmem, których w 

szkole jest większość  

Rok szkolny 
2022/2023 

Nauczyciel 
odpowiedzialny za 

organizowanie 

imprezy 

Materiały 
papiernicze/ 

odtwarzacz 

muzyki i filmów 

Sprawozdanie z 
pracy wychowawczej 

10. Współpraca z kuratorami 
sądowymi i asystentami 

rodzin 

Uczniowie 
objęci nadzorem 

kuratorskim 

Współpraca w zakresie 
wdrażania planów 

aktywności i systemów 

motywacyjnych w domach 
uczniów 

Rok szkolny 
2022/2023 

Pedagog/psycholog  Sprawozdanie z 
pracy wychowawczej 

11. Rozwijanie pasji i 

sprawności fizycznej 

uczniów poprzez udział 
uczniów w rozgrywkach 

Olimpiad Specjalnych w 

ramach działającego przy 
szkole Klubu „Gumisie” 

Zakwalifiko- 

wani uczniowie 

Udział uczniów w 

zawodach sportowych i 

Olimpiadach Specjalnych 

Rok szkolny 

2022/2023 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego i 
wychowawcy 

 Sprawozdanie, 

zdjęcia na stronie 

szkoły oraz Olimpiad 
Specjalnych 

 


