
PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH 

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Problem priorytetowy: 

Aktywizacja pracowników szkoły do podjęcia aktywności fizycznej. 

Opis problemu: 

Raport z diagnozy stanu wyjściowego wykazał, że wśród pracowników pedagogicznych ponad połowa 

nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, nie przeznacza co najmniej 30 minut dziennie na zajęcia 

związane z umiarkowanym lub dużym wysiłkiem fizycznym oraz świadomie nie podejmuje żadnych 

działań mających na celu zwiększenie tej aktywności. Wśród pracowników administracji i obsługi 

problem ten dotyczy  aż 80%  osób 

Uzasadnienie problemu:  

 Szkoła to zakład pracy, od jej pracowników zależy jego funkcjonowanie i efektywność. 

Zdrowy pracownik chętniej i efektywniej pracuje i podejmuje się dodatkowych działań. 

Aktywność fizyczna jest jednym z czynników utrzymania dobrej kondycji oraz  zdrowia 

fizycznego i psychicznego. Jest również jednym ze sposobów rozładowania nadmiernego 

stresu i napięcia, na które skarży sie około połowy grona. 

2. Przyczyny istnienia problemów 

- brak świadomości o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie człowieka 

- trudności w wygospodarowaniu czasu na takie zajęcia 

- brak nawyków  

- brak motywacji 

 

 

3. Rozwiązania dla usunięcia problemu: 

- zachęta finansowa w postaci dopłaty do karnetów na basen, siłownię itp 

- zorganizowanie atrakcyjnych form aktywności fizycznej 

- zorganizowanie zajęć sportowych dla chętnych nauczycieli w dogodnym dla nich czasie 

- udostępnienie nieodpłatnie siłowni i sali sportowej dla pracowników szkoły 



 

CEL: Aktywizacja pracowników szkoły do podjęcia aktywności fizycznej 

Kryterium sukcesu: 50% pracowników szkoły stwierdzi, że podjęło wybraną formę  aktywności fizycznej  

 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):  Co wskaże? wynik ankiety, ilość dopłat, rozmowy z pracownikami  

 

Jak sprawdzimy? przeprowadzimy ankietę ewaluacyjną                                            Kto i kiedy sprawdzi? koordynator  czerwiec 2014 

 

Zadanie Kryterium 

sukcesu 

Metody 

realizacji, 

terminy 

Wykonawcy Środki Monitorowanie 

termin, osoba 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 
Co wskaże? Jak 

sprawdzimy? 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

 

Dofinansowanie 

karnetu do 

wybranej formy 

aktywności 

fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie 

środków  socjalnych 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Komisja 

socjalna 

 

fundusz 

socjalny 

 

Maciej 

Lewandowski 

 

Ilość 

wykorzysta-

nych 

środków 

 

Protokoły 

komisji 

socjalnej 

 

Dyrektor 

szkoły 

VI 2014 

 

Udostępnienie 

siłowni i hali 

sportowej dla 

pracowników 

 

 

 

 

 

Wyznaczenie dni 

tygodnia i godzin 

udostępnienia 

pomieszczeń i 

poinformowanie o 

tym pracowników 

szkoły 

 

Wrzesień/ 

październik 

  

Dyrekcja, 

Koordynator 

ds. promocji 

zdrowia 

 

własne 

 

Ewa Wierzba 

 

Wyznaczenie 

terminu  

 

Informacja na 

stronie 

internetowej 

szkoły 

  

Ewa Wierzba 

X 2013  



Dzień Edukacji 

Narodowej na 

sportowo – 

zorganizowanie 

dla pracowników 

wspólnego 

wyjazdu na basen 

i kręgle. 

Odbycie się imprezy 

na basenie i 

kręgielni 

październik Ewa Wierzba Fundusz 

socjalny i 

wpłaty 

uczestników 

Iwona 

Andraszewicz 

Odbycie się 

imprezy 

Dopłaty z 

funduszu 

socjalnego 

Dyrektor 

szkoły  

XI 2013 

Zajęcia sportowe 

dla pań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematycznie 

odbywające się 

zajęcia 

Cały rok 

szkolny 

Anita 

Szczypior 

własne Iwona 

Andraszewicz  

 

Liczba 

spotkań 

Rozmowy z 

osobą 

prowadzącą 

Iwona 

Andraszewicz 

VI  2014 

 

Zajęcia 

badmintona dla 

pracowników. 

Systematycznie 

odbywające się 

zajęcia 

Cały rok 

szkolny 

 j.w Tomasz Ziemann Liczba 

spotkań 

Rozmowy z 

uczestnikami 

Tomasz 

Ziemann  

VI 2014  

Zorganizowanie 

wycieczki 

rowerowej lub 

spływu 

kajakowego 

Odbycie się imprezy 

sportowej 

maj Ewa Wierzba 

Maciej 

Lewandowski 

j.w Iwona 

Andraszewicz 

Odbycie się 

imprezy 

sportowej 

Rozmowy z 

uczestnikami 

Dokumentacja 

fotograficzna 

Iwona 

Andraszewicz 

VI 2014 

 

 

 


