
Plan pracy ZSS w Chełchach na rok szkolny 2008/2009 klasy 0 - III

1. Problem priorytetowy:
Zbyt mało uczniów systematycznie myją zęby po posiłkach i dba o stan swojego uzębienia.
Opis problemu:

W wyniku obserwacji przeprowadzonej w klasach młodszych i rozmów z rodzicami stwierdzono, że mała liczba
uczniów systematycznie myje zęby po posiłku, odwiedza stomatologa i wie jak się odżywiać, aby mieć zdrowe zęby.

Uzasadnienie wyboru priorytetu:
Higiena jamy ustnej, dbałość o stan uzębienia jest jednym z najważniejszych zadań dotyczących zdrowia w młodszym
wieku szkolnym. Jeżeli tego nawyku nie wykształcimy w tym wieku, to później może być już za późno. Dziecko
będzie miało ubytki w stałych zębach.

2. Przyczyny istnienia problemu:
· Zbyt mała świadomość rodziców i dzieci dotycząca ważności higieny jamy ustnej(szczególnie u dzieci) w młodszym

wieku szkolnym;
· Lęk przed wizytą u dentysty i leczeniem zębów;
· Mała wiedza dotycząca higieny jamy ustnej;
· Złe odżywianie (dzieci jedzą zbyt dużo słodyczy)

3. Rozwiązanie dla usunięcia problemu:
· Spotkanie zespołu z rodzicami w celu zdiagnozowania problemu;
· Opracowanie tematyki spotkań stomatologa, pielęgniarki szkolnej z rodzicami;
· Zaplanowanie wizyty klas u dentysty w celu zdiagnozowania stanu uzębienia u dzieci (karteczki do rodziców) oraz

drugiej w celu kontroli;
· opracowanie projektu edukacyjnego (scenariusz lekcji, przedstawienie) zachęcającego do mycia zębów po posiłku

oraz uświadamiającego wpływu odżywiania na stan uzębienia – zdrowe zęby albo silna próchnica.



Sposób sprawdzenia wykonania zadaniaZadania Kryterium sukcesu Metoda realizacji
-terminy

Wykonawca Środki Monitorowanie
termin/osoba Co wskazane? Jak sprawdzić? Kto i kiedy

sprawdzi?
Spotkanie z
rodzicami

80% rodziców
bierze udział w
spotkaniach na
temat higieny ustnej
zorganizowanej
przez
wychowawców

80 % rodziców
wypełni ankietę
dotyczącą higieny
jamy ustnej u
dziecka

- pogadanka na
temat „Higieny
jamy ustnej” jej
ważność w okresie
wczesnoszkolnym
– pielęgnacja – IX
2008

- zapoznanie z
elementami
projektu
edukacyjnego: „Jak
dbamy o zęby?” –
(IX-V);

- „Higiena jamy
ustnej”
- „Jak dbamy o
zęby?”

wychowawcy

wychowawcy

X –XI 2008

XII – I 2009

plansze,
szczotki, pasta

plansze,
broszury, karty
pracy
ankiety

plansze
pokazowe;
karty pracy

wychowawcy
klas 0-III
IX 2008

wychowawcy

lista obecności

ankiety

harmonogram
spotkań w
poszczególnyc
h klasach

podsumowanie
ankiet

M. Pela
XI 2008

M. Piela
XI 2008
I 2009

Wyjazd klasy
do stomatologa
w celu kontroli
stanu uzębienia

- 80% uczniów
weźmie udział w
spotkaniu

- 50% uczniów
zastosowało się do
wskazań
stomatologa

- X 2008
- VI 2009

- VI 2009

rodzice,
wychowawcy,
stomatolog

wychowawcy,
rodzice,
stomatolog

bilety MZK
karteczki od
dentysty

bilety MZK
karteczki od
dentysty

wychowawcy kl.
0-III

wychowawcy
klas 0 - III

karta wycieczki
kartki od
stomatologa

karta wycieczki
kartki od
stomatologa

sprawozdanie

porównane
wpisy na karcie
od stomatologa

L. Sitkowska
X 2004
VI 2005

L. Sitkowska
VI 2005



Sposób sprawdzenia wykonania zadania.Zadania Kryterium sukcesu Metody realizacji
- terminy

Wykonawcy Środki Monitorowanie
termin/osoba Co wskazane? Jak

sprawdzić?
Kto i kiedy
sprawdzi?

Opracowanie i
wdrażanie
projektów
edukacyjnych
zachęcających
do mycia
zębów po
posiłku i
dbałość i
higienę jamy
ustnej.

- 90% dzieci myje
żeby po II śniadaniu

- 80% dzieci myje
zęby po kolacji

- 90% dzieci
weźmie udział w
lekcjach i
przygotuje plakat
„Jak dbamy o zęby.”

- 90% dzieci bierze
udział w turnieju
„Żyj zdrowo w
zgodzie z przyrodą”

- 80% uczniów ma
dostateczną wiedzę
o higienie jamy
ustnej

- mycie zębów w
szkole, po II
śniadaniu

- mycie zębów po
kolacji w domu (X
– V 2009)

- drama,
XI – V

- turniej klas -  IV

- przeprowadzenie
testu w X i III

wychowawcy
klas, dzieci

rodzice, dzieci

wychowawcy,
uczniowie

wychowawcy,
rodzice

wychowawcy

szczotki, pasty

karta pracy z
podpisem
rodzica

karta pracy,
scenariusz
przedstawienia
„Jak dbać o
zęby?”

warzywa,
owoce, mleko

test
prozdrowotny –
diagnoza i
sprawozdanie
w ramach
projektu „Żyj
zdrowo w
zgodzie z
przyrodą”

wychowawcy –
codziennie cały
rok szkolny

wychowawcy
X – V 2009

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy
X - III

liczba dzieci
myjących zęby

karta pracy

przedstawienie
– testy

przebieg
turnieju

test

sprawozdanie
na podstawie
obserwacji

podpis rodzica

pokaz
przedstawień,
ewaluacje
testów

sprawozdanie
nauczycieli

ewaluacje
testów

L. Sitkowka
raz w
miesiącu

L. Sitkowska

L. Sitkowska

M. Piela

M. Piela
L. Sitkowska

L. Sitkowska

Fluoryzacja
zębów

90% uczniów
weźmie udział we
fluoryzacji
przeprowadzonej w
szkole

X – XI 2008 Pielęgniarka,
wychowawcy
klas

Szczotki do
zębów, fluor

Pielęgniarka,
wychowawcy
klas

Lista dzieci sprawozdanie L. Sitkowska



Plan pracy ZSS w Chełchach na rok szkolny 2008/2009 klasy 0 - III

1. Problem priorytetowy:
Zbyt mało uczniów zna zasady savoir-vivre’u i stosuje je.
Opis problemu:

W wyniku obserwacji przeprowadzonej w klasach młodszych i rozmów z rodzicami stwierdzono, że mała liczba
uczniów zna i stosuje na co dzień zasady savoir-vivre’u.

Uzasadnienie wyboru priorytetu:
Przestrzeganie zasad savoir-vivre’u jest jednym z najważniejszych reguł funkcjonowania w społeczeństwie. Jeśli
pewnych zachowań nie wykształcimy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to będzie im trudno w przyszłości
stosować się do ogólnie przyjętych zasad zachowania się w społeczeństwie.

2. Przyczyny istnienia problemu:
· Zbyt mała świadomość rodziców i dzieci dotycząca ważności przestrzegania zasad savoir-vivre’u;
· Złe wzorce przekazywane od osób starszych i kolegów;
· Mała wiedza dotycząca zasad kulturalnego zachowania się.

3. Rozwiązanie dla usunięcia problemu:
· Spotkanie zespołu z rodzicami w celu zdiagnozowania problemu;
· Stworzenie kontraktów klasowych;
· Opracowanie i przeprowadzenie cyklu pogadanek na temat na temat zasad savoir-vivre’u;
· Opracowanie projektów edukacyjnych („Agresji – stop!” i „Żyj zdrowo w zgodzie z przyrodą”) zachęcających do

bycia kulturalnym oraz uświadamianie wpływu kulturalnego zachowania się na stosunki interpersonalne;
· Czytanie i omawianie książek G. Kasdepke o dobrych manierach.



Sposób sprawdzenia wykonania zadaniaZadania Kryterium sukcesu Metoda realizacji
-terminy

Wykonawca Środki Monitorowanie
termin/osoba Co wskazane? Jak sprawdzić? Kto i kiedy

sprawdzi?
Spotkanie z
rodzicami

80% rodziców
bierze udział w
spotkaniach na
temat  zasad savoir-
vivre’u
zorganizowanych
przez
wychowawców

- pogadanka na
temat „Szkolny
savoir-vivre” – IX
2008

- zapoznanie z
elementami
projektu
edukacyjnego:
„Szkolny savoir-
vivre” –  (IX-V);

wychowawcy

wychowawcy

Regulamin
klasowy

 karty pracy
ankiety

wychowawcy
klas 0-III
IX 2008

wychowawcy

lista obecności harmonogram
spotkań w
poszczegól-
nych klasach

Wicedyrektor
A. Podlaska
XI 2008

Stworzenie
kontraktów klas
0-III
„Uczniowskie
przykazania”

90% uczniów zna
klasowy kontrakt
„Uczniowskie
przykazania”

Przeprowadzenie
lekcji, w trakcie
której zostanie
stworzony kontrakt
klasowy - IX

Wychowawcy
klas

Karton,
markery, folia
samoprzylepna

Wychowawcy
klas - IX

Kontrakty
klasowe

obserwacja Wicedyrektor
A. Podlaska
X 2008

Opracowanie i
wdrażanie
zasad savoir-
vivr’u

80% uczniów
przestrzega zasad
szkolnego savoir-
vivre’u

pogadanki na
temat:
- „Potrafimy
przywitać się,
przedstawić i
rozmawiać z
osobami starszymi
oraz rówieśnikami”
- „W jaki sposób
okazujemy
szacunek osobom
starszym?”
- „Umiemy
kulturalnie
zachowywać się

Wychowawcy
klas - IX

Wychowawcy
klas - I

Wychowawcy
klas - XI

Klasowy
savoir-vivre,
książeczka
dobrych manier

Klasowy
savoir-vivre,
książeczka
dobrych manier

Wychowawcy
klas - IX

Wychowawcy
klas - I

Wychowawcy
klas - XI

Sprawozdanie
nauczycieli

Sprawozdanie
nauczycieli

Sprawozdanie
nauczycieli

obserwacja

obserwacja

obserwacja

Wicedyrektor
A. Podlaska
XI 2008

Wicedyrektor
A. Podlaska
I 2009



Sposób sprawdzenia wykonania zadania.Zadania Kryterium sukcesu Metody realizacji
- terminy

Wykonawcy Środki Monitorowanie
termin/osoba Co wskazane? Jak

sprawdzić?
Kto i kiedy
sprawdzi?

podczas posiłków”
- „Umiemy
kulturalnie
zachowywać się w
miejscach
publicznych

wychowawcy
klas - XII

Klasowy
savoir-vivre,
książeczka
dobrych manier

Wychowawcy
klas - XII

Sprawozdanie
nauczycieli

obserwacja Wicedyrektor
A. Podlaska
XII 2008

Czytanie
uczniom
książek „Dobre
maniery – czyli
savoir-vivre dla
dzieci” oraz
„Bon czy ton”
G. Kasdepke

80% uczniów
wysłuchało
czytanych
fragmentów książek
i wzięło udział w
dyskusji

-czytanie przez
członków SU
książek w ramach
akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”
oraz omawianie
prawidłowych
zachowań

Wychowawcy
klas, członkowie
SU

Książki G.
Kasdepke
„Dobre
maniery – czyli
savoir-vivre dla
dzieci”, „Bon
czy ton”

Wychowawcy
klas, bibliotekarz
- IV

Lista dzieci
słuchających
czytane książki

Sprawozdanie
bibliotekarza

M. Piela –
bibliotekarz -
IV

Udział w akcji
„Agresji –
stop!”

90% uczniów
wzięło udział w
projekcie „Agresji –
stop!”

Przeprowadzenie
lekcji
przygotowujących
do podsumowania
akcji „Agresji –
stop!”

Wychowawcy
klas, uczniowie
0-III

Scenariusze
lekcji,
kontrakty
klasowe

C. Dawidejt,
M. Kuczyńska

Przebieg
realizacji
projektu

Sprawozdanie
nauczycieli

Wicedyrektor
A. Podlaska
III 2009

Udział w
projekcie „Żyj
zdrowo w
zgodzie z
przyrodą”

90% uczniów
wzięło udział w
projekcie „Żyj
zdrowo w zgodzie z
przyrodą”

Turniej klas - IV Wychowawcy
klas, uczniowie
0-III

Scenariusz
przedstawienia

M. Piela
L. Sitkowska

Przebieg
realizacji
projektu

Sprawozdanie
nauczycieli

Wicedyrektor
A. Podlaska
IV 2009

Wybór
klasowej lady i
klasowego
gentelmana

80% uczniów
wzięło udział w
wyborach klasowej
lady i klasowego
gentelmana.

Przeprowadzenie
wyborów - VI

Wychowawcy
klas, uczniowie
0-III

Regulamin
wyborów

Wychowawcy
klas

ankiety Sprawozdanie  Wicedyrektor
A. Podlaska
VI 2009


