
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY  

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

w Szkole Podstawowej w Rdziostowie  

w roku szkolnym 2015/2016 

„Niech ruch i zdrowa 
żywność zagości  

w naszej codzienności” 
 

 

 



Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego 

dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań 

szkoły dążącej do pełnego  i wszechstronnego rozwoju swoich 

wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując 

umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy 

styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. 

Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę 

rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego  dorosłe 

życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły.  

Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, dlatego postanowiliśmy 

włączyć się w realizację europejskiego projektu: „Szkoła Promująca 

Zdrowie". 

 

 



Sposób realizacji: 

LP. ZADANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

1.  Realizacja szkolnego  
Programu Wychowawczego  

i Profilaktyki w zakresie 
promocji zdrowia. 

Szkolny  koordynator, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

2015/2016 

2. Zapoznanie z planem pracy 

rodziców, nauczycieli, uczniów 
jaki zakłada sobie szkoła na 
rok szkolny 2015/2016. 

Propagowanie Idei Zdrowej 

Szkoły. 

Założenie gazetki ściennej na 

korytarzu. 

Dyrektor szkoły  

 

 

Wychowawcy 

 

Szkolny  koordynator 

Wrzesień 

2015 

3. - Organizacja konkursów 
szkolnych w ramach projektu 

„Odblaskowa Szkoła”, 
 

- przygotowanie uczniów do 
egzaminu na kartę rowerową,  
 

-zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze i na 

przejściu przez jezdnię.  
 

Szkolny  koordynator 

 

 

Nauczyciel techniki 

 

Policjant, wychowawcy klas 

Rok szkolny 

2015/2016 

 

Czerwiec 2016 

 

Wrzesień 2015 

4. Dobór asortymentu produktów 
żywnościowych i napojów w 

sklepiku szkolnym. 

Opiekun sklepiku szkolnego Cały rok 

5. Zorganizowanie Dnia 

Pieczonego Ziemniaka. 

Wychowawcy klas Październik 

2015 

6. Nawiązanie współpracy  
z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Nawojowej. 

 

Dyrektor szkoły,  

szkolny koordynator 

Maj / czerwiec 
2016 



7. Jesienna promocja zdrowia – 
„Promujemy warzywa i owoce 

naszych sadów i ogrodów”. 

Wychowawcy  klas, 
nauczyciele, szkolni 

koordynatorzy 

Październik 
2015 

8.  Promowanie wśród uczniów 
zdrowego odżywiania: 

- w trosce o umiejętności                            
przygotowania  zdrowego                           

posiłku - prowadzenie zajęć 
kulinarnych z wykorzystaniem 
warzyw i owoców,  

- przestrzeganie zasad higieny 

w trakcie przygotowywania 
posiłków, właściwe 
przechowywanie żywności, 

kulturalne                                   
i estetyczne spożywanie 

posiłku, 
 
- propagowanie wśród uczniów 

zdrowych nawyków 
żywieniowych                          

(Program ,,Szklanka mleka'' 
,,Owoce i warzywa   
w szkole'').                                                                

 
Wychowawcy klas , wszyscy 
nauczyciele, rodzice, 

młodzież z opiekunem 
Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Nawojowej 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Wychowawcy klas, 

nauczyciele 
 
 

  

 

 

 

 

 

Maj/czerwiec 

2016 

9. Promujemy zdrowie poprzez 
sport: 

 
- wycieczki , spacery , rajdy 

piesze i rowerowe,  gry i 

zabawy  na świeżym powietrzu 

- wyjazd do Miasteczka 

Rowerowego w Chełmcu 

-zachęcanie  uczniów do 

aktywnego brania udziału                

w lekcjach w-fu 

- udział uczniów u zawodach i 

olimpiadach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez 

sportowych. 

 

 

 

Nauczyciele WF, 

wychowawcy 

 

 

Cały rok 
szkolny 

 

Wrzesień/paź-
dziernik 2015 

 

Cały rok 
szkolny 

 



10. Kształtowanie „zdrowej 

osobowości” pod względem 
emocjonalnym, psychicznym 
oraz społecznym: 

 
-   zapoznanie uczniów  

z zasadami właściwego 
zachowania w miejscach 
publicznych oraz szkole 

 
-częste rozmowy z uczniami, 

którzy używają wulgaryzmów i 
nie przestrzegają 
podstawowych zasad 

współżycia 

 
- Zorganizowanie Szkolnego 
Dnia Życzliwości w oparciu  
o „Światowy Dzień 

Życzliwości” (21 listopada) 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Listopad  

2015 

 

11. Motywowanie uczniów do 

dbałości o higienę osobistą: 

-higiena osobista ucznia          

 -czystość ciała i otoczenia                  

-higiena okresu dojrzewania   
(pogadanki na zajęciach, 
ćwiczenia praktyczne) 

 - przegląd czystości uczniów  

 

- kulturalne korzystanie z 

toalet- eksponowanie zasad 
odpowiedniego zachowania  
i pozostawienia czystości  

w toaletach. 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

 

 

Wszyscy nauczyciel,  

 

 

cały rok 

 

 

1 raz w 
miesiącu 

 

Cały rok 



12. Wyrabianie właściwych 

nawyków dotyczących 
spędzania wolnego czasu w 
okresie letnim i zimowym 

-częste dyskusje na temat form 
spędzania wolnego czasu 

- organizowanie wyjazdów do 

kina, na spektakle teatralne, do 
muzeum 

- aktywny udział uczniów w 
wycieczkach, rajdach oraz 

turniejach sportowych 

- zorganizowanie dyskotek i 

zabaw szkolnych 

- zoorganizowanie zajęć 

pozalekcyjnych w szkole 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 

Dyrektor szkoły  

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Nauczyciele WF 

 

Opiekunowie SU 

 

Dyrektor szkoły  

 

 

Cały rok 

13. Fluoryzacja zębów kl. I – VI. Pielęgniarka szkolna 6 razy w roku 

14. Poprawa bazy lokalowej 
szkoły- rozbudowa szkoły. 

Dyrektor szkoły  Rok szkolny 

2015/2016 

15. Zorganizowanie dożywiania 
uczniów. 

Dyrektor szkoły  Cały rok 
szkolny 

16. Udział uczniów w działaniach 

profilaktycznych: 
 – spotkanie z policjantem  -  
pogadanka na temat używek i 

dopalaczy, 
 

-spotkanie z lekarzem w 
ramach Światowego Dnia 
Walki z Rakiem, 

 
-pogadanka na temat sposobów 

ochrony przed nadmiernym 
nasłonecznieniem – stosowanie 
ochrony przeciw słońcu 

 
-działania w ramach projektu 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”  

Dyrektor szkoły, szkolny 

koordynator, policjant, lekarz, 

rodzice  

 

Dyrektor szkoły, szkolny 

koordynator, nauczyciele, 

rodzice 

Wychowawcy klas 

 

Szkolni koordynatorzy 

Rok szkolny 

2015/2016 

 

 

Luty 2016 

 

Maj/czerwiec 
2016 

 

Rok szkolny 

2015/2016 

 
 
  



Ewaluacja programu 

-obserwacja uczniów,  
-rozmowy z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami 

-analiza dokumentów,  
 
Kontrola i ocena dotyczy: 

 aktywnego udziału w zajęciach,  

 pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów,  

 udziału w konkursach, zabawach i proponowanych formach aktywności.  

 
Osoby i instytucje wspomagające: 

 dyrektor szkoły,  

 rodzice, 

 nauczyciele, 

 pielęgniarka, 

 lekarz, 

 policjant, 

 Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Zespół promocji zdrowia:  

Marta Podobińska – szkolny koordynator 

Bożena Peciak  

Karolina Grzybowska 

Celina Pacholarz 


