
PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby
zaangażowane

Termin
realizacji

Aktywność
fizyczna

1.Organizacja imprez 
ruchowych: Dzień 
Zdrowia, Dzień Dziecka, 
Dzień Sportu
2. Organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
ruchowych- pływanie, 
tenis stołowy, siatkówka, 
wycieczki piesze i 
rowerowe, wyjścia na 
lodowisko, szachy, biegi na
orientację, koszykówka
3. Konkurs dla klas 0-VI: 
gazetki sportowe, 
ulubione dyscypliny 
sportowe, mało znane 
dyscypliny sportowe
4. Dzień Otwarty Szkoły- 
zabawy ruchowe
5. Podsumowanie pracy 
uczniów w I semestrze- 
zabawy ruchowe z 
rodzicami

Uczniowie posiadają 
wiedzę na temat 
wpływu aktywnego 
trybu życia na zdrowie 
człowieka, chętnie 
uczestniczą w zajęciach 
ruchowych, potrafią 
przedstawić swoją 
ulubioną dyscyplinę 
sportową

Wychowawcy
klas 0-VI

Wychowawcy
świetlicy
szkolnej

Nauczyciele
WF, j.

angielskiego,
muzyki

Cały rok
szkolny

Kwiecień

Luty/marzec

Odpoczynek i
ruch na
świeżym

powietrzu

1.Wycieczki klasowe
2. Wyjazdy integracyjne
3. Zielona Szkoła
4. Zajęcia edukacyjne z 
wykorzystaniem terenów 
zielonych wokół szkoły
5. wyjścia poza szkołę

Uczniowie biorą udział 
w wycieczkach 
klasowych, wyjeżdżają 
na zielone szkoły

Wychowawcy
0-VI, świetlicy,

nauczyciele
biblioteki

Cały rok
szkolny

Alternatywn
e formy

spędzania
czasu

wolnego

1.Festyny sportowe 
szkolne i osiedlowe
2.Nauka pływania na 
basenie
3. Wycieczki rowerowe
4. Zajęcia rekreacyjne 
organizowane na terenie 
szkoły
5. Zajęcia organizowane w
ramach projektów, akcji i 
programów zdrowotnych
6. Specjalne wydanie 
gazetki prozdrowotnej 
oraz tworzenie prezentacji
multimedialnych nt 

Uczniowie wiedzą jak 
można aktywnie 
spędzać czas wolny

Wychowawcy
0-VI, świetlicy,

nauczyciele
WF, j.

angielskiego,
muzyki

Cały rok
szkolny



spędzania czasu wolnego
Zdrowe

odżywianie
1.Gazetki klasowe nt 
zdrowego odżywiania
2.Realizacja programów 
edukacyjnych: mleko z 
klasą, owoce w szkole, 
jedz z głową, śniadanie 
daje moc
3.Współpraca z Wydziałem
Pielęgniarstwa UM Lublin
4.Specjalne wydanie 
gazetki szkolnej oraz 
tworzenie prezentacji 
multimedialnej nt 
zdrowego odżywiania
5.Wystawy szkolne: 
jesienno- zimowa 
spiżarnia, 5 porcji warzyw 
i owoców, mleko i jego 
przetwory, piramida 
zdrowia
6.Układamy jadłospisy- 
współpraca z rodzicami w 
zakresie zdrowego menu 
ucznia
7.Wiosenne witaminy- 
przygotowanie witamin i 
sałatek z wiosennych 
warzyw
8.Zdrowa dieta- głupie 
odchudzanie: anoreksja i 
bulimia
9. Monitorowanie 
sprzedaży art. 
spożywczych w sklepiku 
szkolnym

Uczniowie znają rolę 
warzyw i owoców w 
codziennym 
odżywianiu; znają 
owoce krajowe i 
egzotyczne; potrafią 
wykonać sałatki 
owocowe i warzywne; 
znają rolę mleka i jego 
przetworów w 
codziennej diecie oraz 
spożywają mleko i jego 
przetwory; potrafią 
ułożyć jadłospis z 
uwzględnieniem 
prawidłowych wartości 
energetycznych 
różnorodnych 
pokarmów

Wychowawcy
0-VI, świetlicy,

nauczyciele
WF, j.

angielskiego,
muzyki,
pedagog
szkolny

Cały rok 
szkolny

Higiena
spożywania

posiłków

1.Zajęcia edukacyjne
2.Systematyczne 
zwracanie uwagi na 
przestrzeganie zasad 
higieny  podczas 
spożywania posiłków
3. Kulturalne spożywanie 
drugich śniadań i obiadów
szkolnych

Uczniowie przyrządzają 
i spożywają posiłki 
przestrzegając zasad 
higieny

Wychowawcy
0-VI, świetlicy,

nauczyciele
WF, j.

angielskiego,
muzyki,
pedagog
szkolny

Cały rok
szkolny

Działania
dodatkowe

1.Fluoryzacja zębów: 
zakup jednorazowych 
szczoteczek dla wszystkich
uczniów
2.Konkursy promujące 
zdrowie: choinka życzeń, 

Uczniowie biorą udział 
w akcjach 
prozdrowotnych 
organizowanych na 
terenie szkoły, aktywnie
się w nie włączają, 

Wychowawcy
0-VI, świetlicy,

nauczyciele
WF, j.

angielskiego,
muzyki,

Cały rok
szkolny



czyste ręce zdrowia 
więcej, fraszki na temat 
czystości np.
3.Organizacja Dnia 
Życzliwości
4.Udział w projektach i 
programach edukacyjnych
np.: Zachowaj Trzeźwy 
Umysł, Dziecko w sieci

rozumieją celowość ich 
prowadzenia

pedagog
szkolny,

pielęgniarka
szkolna

Zespół d/s Promocji Zdrowia



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ
ZDROWIE 

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

EDUKACJA I WDRAŻANIE ZASAD PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA  ORAZ
OCENA WPŁYWU TEJ EDUKACJI NA SPOSÓB ŻYWIENIA, STAN ODŻYWIENIA

I POZIOM WIEDZY DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadanie do
realizacji

Opis działania Dokumentacja Odpowiedzialni 

Organizacja wspólnych 
II śniadań na terenie 
szkoły

Umożliwienie uczniom 
spożycie II śniadania w 
klasie ( klasy 0-III w sali 
lekcyjnej ) lub innym 
pomieszczeniu ( klasy 
IV- VI sala 31 ) wspólnie 
z nauczycielem

Przygotowanie raportu:
wyszczególnienie 
miejsca, zdjęcia 
wspólnych śniadań, % 
uczniów mających 
możliwość wspólnego 
spożywania śniadania

B. Kosecka/raport
M. Wojtaszko/raport

wychowawcy

Zapewnienie obiadów 
szkolnych zgodnych z 
zaleceniami

Jadłospisy/posiłki 
zgodne z zaleceniami 
IŻŻ, prowadzenie 
monitoringu ilości 
uczniów korzystających 
z posiłków

Przygotowanie raportu:
10 dniowy jadłospis z 
dowolnie wybranej 
dekady każdego z 
semestrów, % uczniów 
korzystających z 
obiadów

E. Sokołowska/raport

Ograniczenie wpływu 
reklamy żywności i 
napojów na terenie 
szkoły

Usuwanie reklamy 
żywności nie zalecanej 
w żywieniu dzieci, 
tworzenie antyreklamy 
niezdrowej żywności i 
reklamy zdrowej

Przygotowanie raportu,
informacja o usunięciu 
lub umieszczeniu 
odpowiedniej reklamy  

P. Nadbrzuch/raport
D. Grudzień/raport

wychowawcy

Umieszczenie na 
terenie szkoły plakatów 
lub posterów 
promujących zdrowe 
żywienie, organizacja 
wystawy prac uczniów 
promujących zdrowe 
żywienie

Wprowadzanie 
plakatów, posterów o 
prawidłowym żywieniu 
dostępnych dla całej 
społeczności szkolnej 
przez cały rok

Przygotowanie raportu:
zdjęcia plakatów, 
posterów, opis miejsca 
i czas ekspozycji

B. Kosecka/raport
A Mikulska/raport

wychowawcy

Rozwijanie zdolności i 
wiedzy kulinarnej 
uczniów zgodnej z 
zasadami racjonalnego 
żywienia ( zajęcia 
praktyczne )

Zajęcia –Śniadanie daje 
moc, wspólne 
przygotowywanie 
sałatek owocowych , 
warzywnych, zdrowych 
kanapek itp.
 

Przygotowanie raportu:
krótki opis 
przeprowadzonych 
zajęć, zdjęcia z 
przeprowadzonych 
zajęć, % uczniów 
uczestniczących w 

D. Grudzień/raport
E. Sokołowska raport

wychowawcy



zajęciach

Organizacja pikników , 
festynów rodzinnych 
lub innych imprez 
upowszechniających 
zdrowy styl życia

Przyprowadzenie 
działania 
upowszechniającego 
zdrowy styl życia z 
udziałem rodziców; 
Turniej Rodzinny dla 
klas I, rajd pieszy lub 
rowerowy dla klas IV-VI

Przygotowanie raportu:
opis imprezy, zdjęcia z 
imprezy

D. Grudzień/raport
A. Mikulska/raport

wychowawcy

Edukacja rodziców Organizacja pogadanek, 
prelekcji informacje na 
stronie internetowej 
szkoły, ulotki rozdawane
na zebraniach

Przygotowanie raportu:
opis podjętego 
działania

B. Kosecka/raport
A . Mikulska/raport

wychowawcy

Organizowanie zajęć 
motywujących uczniów 
do samodzielnych 
prozdrowotnych 
wyborów

Podjęcie przynajmniej 
jednego z działań: 
warzywne dni, 
owocowe dni, wycieczki
na okoliczne stragany 
warzywno-owocowe, 
konkursy, quizy z wiedzy
na temat zasad 
prawidłowego żywienia 
( j. angielski, biblioteka 
szkolna ), gazetka 
klasowa dotycząca 
zdrowia i aktywności 
fizycznej ( klasy IV-VI ,1 
informator na miesiąc )

Przygotowanie raportu:
opis zrealizowanych 
działań, zdjęcia, % 
uczniów 
uczestniczących w 
działaniu

M. Wojtaszko
P. Nadbrzuch

wychowawcy

Organizowanie na 
terenie szkoły 
programów 
edukacyjnych

Prowadzenie programu 
edukacyjnego: Owoce w
szkole, Szklanka mleka, 
Szkoła Promująca 
Zdrowie

Przygotowanie raportu:
opis programu, zdjęcia 
z realizacji,  uczniów 
uczestniczących

Owoce w szkole- dzięki 
uprzejmości p. E. 
Braszko, 
pozostałe A. Wierzyńska

wychowawcy

Zespół SPZ:
Dorota Grudzień, Beata Kosecka, Aneta Mikulska, Paweł Nadbrzuch, 

Ewa Sokołowska, Monika Wojtaszko


