
Sprawozdanie z realizacji zadań „Promocja Zdrowia” 

 
 

 

 Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków to zadania 

priorytetowe w naszej placówce. Uwzględnione zostały one w Programie 

Profilaktycznym i Wychowawczym  Szkoły. Nauczyciele w swojej pracy 

dydaktycznej i wychowawczej przez cały czas podejmują działania mające na celu 

realizację wyżej wymienionych zadań.  

W roku szkolnym 2013/2014 uchwałą Rady Pedagogicznej nasza szkoła 

zadecydowała o przystąpieniu do starań o uzyskanie Certyfikatu Małopolskiej Sieci 

Szkół Promujących Zdrowie. Został wybrany zespół nauczycieli  zajmujący się   

w szkole promocją zdrowia, który do współpracy zaprosił przedstawicieli rodziców  

i uczniów. Na wspólnym zebraniu nauczycieli, rodziców, uczniów Szkoły 

Podstawowej w Rdziostowie dnia 13 maja 2014 r. wskazano słabe i mocne strony 

szkoły pod względem zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Jako słabe punkty wskazano 

brak toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego, mała ilość toalet, brak 

pełnowymiarowej sali gimnastycznej,  częste urazy uczniów na lekcjach WF. 

Mocnymi stronami szkoły okazała się lokalizacja obiektu, rodzinna atmosfera, sklepik 

zaopatrzony w owocowe chipsy, naturalne soki, udział szkoły w licznych akcjach, 

programach, projektach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, prowadzenie 

profilaktyki zdrowotnej rodziców i uczniów, plac zabaw na świeżym powietrzu.  

Na spotkaniu wybrano zadania priorytetowe do realizacji programu „Szkoły 

Promującej Zdrowie”: 

 wykonanie obudowy kaloryferów,  

 wybudowanie oddzielnej toalety dla oddziału przedszkolnego, 

 organizacja Dnia Mleka, 

 spotkanie z leśnikami z Wojskowego Koła Łowieckiego "Jeleń" z Krynicy- 

Zdroju wspólne wyjście do lasu,  

 Rajd Szkolny Ścieżką Przyrodniczo – Leśną Rdziostów, 

 Dwudniowa wycieczka do Ośrodka Kolonijno – Wczasowego w Gołkowicach 

Górnych w ramach rozwijania sprawności fizycznej uczniów,  



 zorganizowanie Dnia Sportu. 

 

Dnia 2 czerwca 2014 r. w naszej szkole zorganizowany został Dzień Mleka, który 

był działaniem w ramach realizacji programu „Mam kota na punkcie mleka”.  

Do współpracy zostali zaproszeni uczniowie III klasy  Technikum Żywienia  

i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  

 z Krynicy – Zdroju wraz z opiekunem. Przygotowywali różne potrawy: koktajle 

owocowe, gofry  z bitą śmietaną i owocami, pasty serowo - warzywne  oraz 

zaprezentowali swoje umiejętności w carvingu, czyli rzeźbieniu w owocach  

i warzywach.  Również nasi uczniowie współuczestniczyli w pracach kulinarnych. 

Oprócz tego na korytarzu szkolnym do degustacji przygotowano różne przetwory 

 i produkty mleczne, które udało się szkole pozyskać od Spółdzielni Mleczarskiej  

w Nowym Sączu oraz od prywatnego przedsiębiorcy zajmującego się produkcją 

przetworów mlecznych. Na koniec odbył się konkurs dekoracji stołu.  

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim „Wypisz, 

wymaluj Super Kota”.  Prace literackie wraz z ilustracjami do nich zostały przesłane 

do organizatora. Koordynator ds. promocji zdrowia ogłosił także szkolny konkurs na 

hasło i  logo, które będzie znakiem rozpoznawczym naszej placówki.  

Do kolejnego działania zostali zaproszeni leśnicy z Wojskowego Koła 

Łowieckiego "Jeleń" z Krynicy- Zdroju oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3  

w Nowym Sączu. Dnia 3 czerwca br. klasy I i II wraz z wychowawcami udały się na 

wspólny spacer do pobliskiego lasu. Dzieci brały udział w różnych konkursach  

wiedzy, artystycznych oraz  zabawach promujących zdrowy styl życia na świeżym 

powietrzu. Leśnicy uświadamiali uczniom jak ważny jest ruch, dbanie o środowisko 

przyrodnicze i prowadzenie zdrowego trybu życia. Na koniec spotkania  swoją 

obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Chełmiec, który  w swojej pracy dostrzega 

potrzebę promocji zdrowia wśród dzieci.  

Obchody 20. rocznicy nadania szkole imienia postanowiono połączyć z aktywnym 

i zdrowym spędzeniem czasu. Zorganizowano Rajd Szkolny, w którym wzięli udział 

wszyscy uczniowie i nauczyciele. Trasa prowadziła Ścieżką Przyrodniczo – Leśną 

Rdziostów. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: młodszą i starszą. W czasie 



spaceru po lesie dzieci brały udział w zabawie w podchody. W miejscu wspólnego 

spotkania uczestnicy rajdu otrzymali owoce z gospodarstwa agroturystycznego  

i naturalne soki firmy Maurer.  

Uczniowie klasy VI, którzy opuszczają mury naszej szkoły , na miejsce swojej 

ostatniej wycieczki postanowili wybrać ośrodek, w którym mogliby spędzić aktywnie 

wolny czas w otoczeniu przyrody. Udali się do Ośrodka Kolonijno  - Wczasowego w 

Gołkowicach Górnych. Mając do dyspozycji „Orlika”, halę sportową, boisko oraz 

wiele miejsca do zabaw integracyjnych uczniowie uczestniczyli w grach zespołowych, 

zabawach z wykorzystaniem naturalnego tory przeszkód.  

W ostatnich dniach roku szkolnego, w ramach podsumowania działań promujących 

zdrowie i aktywność fizyczną w szkole zorganizowano Dzień Sportu. Uczniowie 

ćwicząc i bawiąc uczyli się „zdrowej” rywalizacji. Braki udział w następujących 

konkurencjach: 

 skoku  w dal z miejsca, 

 rzucie piłką lekarską, 

 torze przeszkód, 

 mecz siatkówki nauczyciele – uczniowie. 

 

Mając na względzie zadania, które wytyczono podczas zebrania szkolnego 

zespołu zajmującego się promocją zdrowia, naszej szkole już udało się pozyskać 

fundusze na wybudowanie toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego. 

Zaprojektowano je obok sali, w której dzieci mają zajęcia. Dzięki takiej lokalizacji 

przedszkolaki będą mogły samodzielnie i bezpiecznie korzystać z pomieszczeń 

sanitarnych. Ponadto Dyrekcja  zdobyła finanse na zabudowę kaloryferów 

znajdujących się na terenie szkoły. Zwiększy to  poczucie bezpieczeństwa i zdrowia 

uczniów szczególnie na przerwach i lekcjach WF –u.  

Przez cały rok szkolny na korytarzu członkowie Samorządu Uczniowskiego 

oraz szkolny koordynator ds. promocji zdrowia przygotowywali gazetki i  plakaty 

promujące zdrowie i bezpieczeństwo.  

Przedstawione wyżej inicjatywy to tylko niektóre działania, które nasza szkoła 

prowadzi od wielu lat. Udało nam się w tym roku szkolnym zrealizować dwa 



priorytetowe zadania, które zostały zapisane w protokole zebrania nauczycieli, 

rodziców i uczniów z dnia 13 maja 2014r. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że w ciągu 

tego roku udało nam się osiągnąć tak wiele przedsięwzięć. W przyszłym roku 

szkolnym będziemy kontynuować działania promujące zdrowie.  
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