PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
ROK SZKOLNY 2017 /2018
,,Tolerancja Kultura Bezpieczeństwo''

Problem priorytetowy:
1.Agresja rówieśnicza
2.Hałas w szkole
3.Brak kultury uczniów
Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:
Na podstawie analiz ankiet, wywiadu w środowisku szkolnym, zauważono, że w szkole jest problem z nieprzestrzeganiem norm
społecznych.Największe problemy to: niekulturalne odnoszenie sie do siebie uczniów, uzywanie wulgaryzmów,nadmierny hałas oraz w nieznacznym
stopniu bałagan.Zaplanowano więc działania, mające na celu zwiększenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej respektowania norm społecznych i
zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

Rozwiązania dla usuniecia problemu:
*spotkania zespołu SPZ z Radą Pedagogiczną i przedstawienie priorytetu
*opracowanie planu pracy

Kryterium sukcesu:
*zwiększenie liczby uczniów przestrzegających zasady kulturalnego zachowania
*zmniejszony poziom hałasu podczas przerw
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