
PLAN PRACY SZKOLNEGO ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA 

NA ROK SZKOLNY  2011/2012 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA 

W PRZE MIEROWIE 
 

Cel: Poprawi  poziom prawidłowych zachowa  w zakresie od ywiania i aktywno ci fizycznej w ród uczniów. 

           Zwi kszy  bezpiecze stwo w yciu codziennym uczniów (bezpiecze stwo w szkole, w domu, na drodze, pierwsza pomoc). 

 

Kryterium sukcesu: 50% uczniów zmieni niezdrowe nawyki ywieniowe i zwi kszy swoj  aktywno  ruchow .  

                                     Zwi kszy si  wiadomo  bezpiecze stwa w ród uczniów. 

 

Zadanie Metody realizacji i terminy Wykonawcy Sposób dokumentacji  

1. Propagowanie idei Szkoły Promuj cej 

Zdrowie w ród uczniów.  
 Konkurs na maskotk  

własnego projektu dla 

Szkoły Promuj cej Zdrowie. 

Zaprojektowanie logo. 

Uszycie pluszaka wg 

zwyci skiego 

projektu(kwiecie -maj 2012) 

 Zorganizowanie k cika 

zdrowia i zagospodarowanie 

gazetki ciennej „Szkoła 

Promuj ca Zdrowie” 

M. Socha – opiekun samorz du 

uczniowskiego 

 Zespół Promocji Zdrowia 

 

 

 

L. Popielska 

 

-logo 

-maskotka 

-protokół konkursu 

-gazetki cienne w szkole 

2. Spotkania z dietetykiem  

w klasach I i V.  
 Zorganizowanie spotka  

dietetyka z klasami I: 

 „ Zdrowe czy niezdrowe? 

Piramidy ywieniowe.” (1.03) 

 Zorganizowanie spotka  

dietetyka z poradni „Mój 

dietetyk” w klasach V. 

 „ Siatki centylowe. 

Od ywianie w okresie 

L. Popielska 

Wychowawcyklas I  

 

 

 

M. Ruta-Burdajewicz (n-l przyrody) 

-zdj cia ze spotka   

-ulotki 

-plakaty 

 



dojrzewania.” (29.02) 

3. Konkurs na plakat promuj cy zdrowy 

styl ycia. 
 Zorganizowanie konkursu 

plastycznego w klasach II 

(marzec 2012) 

M. Zimna -plakaty  

-gazetka cienna  

4. Konkurs na wierszyk, rymowank  

propaguj cy zdrowy styl ycia.  
 Ogłoszenie konkursu 

szkolnego (luty, marzec 

2012) 

J. Malec 

Wychowawcy klas 

-zamieszczenie wierszyka na stronie 

internetowej szkoły  

5. Zorganizowanie akcji pod hasłem 

„Tydzie  Zdrowego ywienia”. 
 W ramach „Tygodnia 

Zdrowego ywienia”  

(21-25 maja 2012):  

 Kiermasz zdrowej ywno ci 

(stoiska z kanapkami) 

 Przedstawienie  

„Na straganie” w wykonaniu 

klas IV  

 „Gra w kolory” - dzieci z 

poszczególnych klas na 

poziomie przebieraj  si  za 

owoce, warzywa. 

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

 

 

Samorz d Uczniowski i opiekunowie 

(M. Socha, I.Ku niarek) 

 

 

 

Wychowawcy klas   

 

-zdj cia  

-slajdy  

6. Przygotowanie zdrowych kanapek.  Przygotowywanie kanapek 

przez koło przyrodniczo-

ekologiczne  

(cały rok) 

 

M.Ruta- Burdajewicz (n-l przyrody) -zdj cia 

-zapisy w dzienniku lekcyjnym 

7. Prezentacja zdrowych jadłospisów, 

przepisów przez kółko kulinarne. 
 Prowadzenie gazetki 

szkolnej 

(cały rok) 

Opiekun kółka kulinarnego   

M. Mieloch  

-przepisy 

-zdj cia 

-gazetka cienna  

8. Zaopatrywanie sklepiku szkolnego w 

zdrowe produkty ( owoce, jogurty, soki). 
 Utworzenie listy 

asortymentu sklepiku 

szkolnego. Monitorowanie 

zaopatrzenia sklepiku 

szkolnego (cały rok)  

Dyrektor Szkoły  -lista asortymentu sklepiku szkolnego 

9. Organizowanie rajdów pieszych,  Ustalenie tras rajdów i Wychowawcyklas -karty wycieczek 



wycieczek rowerowych dla dzieci w celu 

zwi kszenia aktywno ci ruchowej.  

wycieczek rowerowych i ich 

organizacja przez 

wychowawców klas 

 (maj,czerwiec 2012) 

 Zorganizowanie rajdu 

pieszego: „Na powitanie 

wiosny” dla klas III 

(marzec 2012) 

 

 

 

 

Wychowawcy klas III 

10.Dbało  o higien  pracy uczniów.  Wprowadzenie wicze  

ródlekcyjnych we 

wszystkich klasach (cały 

rok) 

Wszyscy nauczyciele  

11. Realizacja programów zewn trznych 

promuj cych zdrowe od ywianie i 

aktywno  ruchow . 

Realizacja programów:  

 ”Zdrowo jemy nie tyjemy” 

 ”Szklanka mleka” 

 ”B d my zdrowi” 

 ”Trzymaj form ”   

 „Pi  porcji warzyw i 

owoców” 

 ”B d my zdrowi – wiemy, 

wi c działamy” 

 „Owoce w szkole” 

 Zespół nauczycieli w-f i przyrody, 

Dyrektor Szkoły, zespół nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej 

-certyfikaty potwierdzaj ce udział 

szkoły w projektach  

12. „Ratujemy i uczymy ratowa ”-zaj cia 

dla dzieci klas I-III 
 Zorganizowanie zaj  

udzielania pierwszej pomocy 

dla dzieci młodszych: 

- pogadanki 

- pokaz filmu 

- wiczenia praktyczne  

( kwiecie  2012 )  

Przeszkoleni nauczyciele ( M. Zimna, 

J. Malec, L. Popielska) 

Wychowawcy klas I 

-sprawozdanie dla WO P 

13.Udział w programie - „Klub 

Bezpiecznego Puchatka”. 
 Przeprowadzenie zaj  w 

klasach I wedługmateriałów 

programu: „Klub 

Bezpiecznego Puchatka” 

 

L. Popielska, 

Wychowawcy klas I 

-certyfikat potwierdzaj cy udział. 



14.Konkurs plastyczny dla klas I: 

„Bezpieczna droga do szkoły”. 
 Zorganizowanie konkursu 

plastycznego dla uczniów 

klas I. 

 Ekspozycja prac na holu 

szkolnym. 

(listopad 2011) 

L. Popielska,  

Wychowawcy klas I 

-zdj cia, dyplomy. 

14. Bezpiecze stwo w yciu codziennym.  Pogadanki, opowiadania, 

historyjki(całyrok) 

 Udział w VI edycji 

programu „Szkoła bez 

Przemocy” 

 Realizacja projektu: 

„Tydzie  bez Przemocy” 

(28 maja-2 czerwca) 

Wszyscy nauczyciele  

 

Opiekun SU-Mariola Socha 

 

 

Zespół psychologiczno-pedagogiczny 

-zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 

-certyfikat udziału 

 

 

-plan działa  zespołu 

15.Spotkania z Policj , Stra  Gminn , 

Stra  Po arn . 
 Zorganizowanie spotka  dla 

klas I i V 

Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas -zapisy w dziennikach lekcyjnych 

16.Zwi kszenie aktywno ci ruchowej 

uczniów. 
 Udział w zaj ciach 

sportowych na pływalni w 

Szamotułach 

 Nauka i doskonalenie 

pływania dla klas I-IV 

 Przeprowadzenie egzaminu 

na Kart  Pływack  

(cały rok) 

Dyrektor Szkoły, nauczyciele w-f -terminarz wyjazdów na pływalni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel: Kształtowanie wła ciwych nawyków zwi zanych z ywieniem, trybem ycia w ród nauczycieli i pracowników szkoły.  

 

Kryterium sukcesu: 50% pracowników szkoły stwierdzi, e zmieniło niezdrowe nawyki ywieniowe i zwi kszyło swoj  aktywno  ruchow  w ci gu 

ostatniego roku. 

 

 

Zadanie Metody realizacji, terminy Wykonawcy Sposób dokumentowania 

1. Przygotowanie nowych propozycji 

asortymentu sklepiku szkolnego. 
 Spotkanie zespołu SZPZ z 

ajentem i wypracowanie oferty 

szkolnego sklepiku. 

Spotkanie warsztatowe klas, 

przygotowanie oferty, wykonanie 

plakatów.  

 

-Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

 

 

-wychowawcy klas IV-VI 

 M.Ruta- Burdajewicz, I. Ku niarek 

-wypracowana oferta  

-prezentacja plakatów (dokumentacja 

fotograficzna oraz lista uczniów 

bior cych udział) 

2. Udział nauczycieli i pracowników 

szkoły w szkoleniach, konferencjach 

zwi zanych z profilaktyk  

prozdrowotn :  

 Konferencja Sz. P.Z. wPoznaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Ratujemy i uczymy si  ratowa ” 

 

 

 

 

 

 Udział nauczycieli w 

Wielkopolskiej Konferencji 

Szkół Promuj cych Zdrowie 

 

 

 Rada szkoleniowa dla nauczycieli 

(listopad 2011) 

 Opracowanie metod promowania 

zdrowego trybu ycia (rada 

warsztatowa) 

 Warsztaty dotycz ce 

szkodliwo ci u ywek 

 Zaj cia ruchowe dla 

pracowników, nauczycieli 

(aerobik, zumba lub gimnastyka) 

 Udział w kursie pierwszej 

pomocy 

(marzec 2012)  

 Szkolenie dla nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia  

 

 

 

 

L. Popielska J. Malec 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia  

 

 

M. Zimna 

 

 

L. Popielska J. Malec 

 

L. Popielska, J.Malec 

 

 

 

 

 

-zaproszenie na konferencj ,protokół 

posiedzenia Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

-dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

-certyfikaty  

 

-protokoły szkole  

 

 

-za wiadczenie o odbytym szkoleniu 



 

 Szkolenie w zakresie mediacji  

 

 

 

 „Profilaktyka wad postawy” 

(kwiecie  2012) 

 Szkolenie dla wszystkich 

nauczycieli (stycze  2012) 

 

 

 Szkolenie dla nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej i 

wychowania przedszkolnego 

(marzec 2012) 

 

 

 

Dyrektor Szkoły, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego 

 

 

 

 

 

-za wiadczenie o odbytym kursie 

 

 

 

Cel: Propagowanie idei Szkoły Promuj cej Zdrowie w ród rodziców. 

        Promowanie zdrowego stylu ycia i od ywiania w ród rodziców. 

        Zwi kszy  zaanga owanie rodziców w realizacj  projektówprozdrowotnych. 

 

 

Kryterium sukcesu: 50% rodziców wyka e si  znajomo ci  idei Szkoły Promuj cej Zdrowie oraz zasadami zdrowego trybu ycia  

propagowanymiprzez Szkoł  Promuj c  Zdrowie. 

 

 

 

Zadanie Metody realizacji, terminy Wykonawcy Sposób dokumentowania 

1.Zapoznanie rodziców z ofert  zaj  

ruchowych pozalekcyjnych, 

organizowanych przez szkoł . 

 Zamieszczenie oferty zaj  na 

tablicy ogłosze . 

Poinformowanie rodziców na 

zebraniach. 

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas -dzienniki zaj  pozalekcyjnych 

2.Zwi kszenie wiadomo ci w ród 

rodziców dotycz cej zdrowego 

od ywiania.  

 Zorganizowanie spotkania z 

dietetykiem poł czone z pokazem 

multimedialnym i konsultacjami. 

(luty 2012) 

 Promocja zdrowego od ywiania 

L. Popielska 

Wychowawcy klas (ch tni) 

 

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

-protokoły spotka  z rodzicami 

-lista osób obecnych na zebraniu 

-zdj cia 



poprzez zamieszczanie informacji 

na stronie internetowej. 

(cały rok). 

3.Propagowanie idei Sz.P.Z. 

w ródrodziców. 
 Zało enie zakładki Szkoły 

Promuj cej Zdrowie na stronie 

internetowej szkoły. 

 Cykliczne zamieszczanie 

informacji o realizacji projektów 

prozdrowotnych. ( cały rok ) 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia -strona internetowa szkoły 

4.Zapoznanie rodziców z ide  

programów realizowanych w szkole. 
 Rozdanie ulotek, informacji 

dotycz cych realizowanych 

projektów. Omówienie na 

zebraniach z rodzicami. 

(cały rok) 

Wychowawcy klas -protokoły zebra  z rodzicami 

5.Zapoznanie rodziców z ofert  

bada  profilaktycznych 

organizowanych przez szkoł . 

 Profilaktyka próchnicy  

(fluoryzacja z bów, przegl dy 

stomatologiczne) w kl. I 

 Profilaktyka wad postawy w kl. I 

 Badanie słuchu w kl. I 

Piel gniarka szkolna-M. Bi kowska 

 

 

Dyrektor Szkoły 

-terminarz piel gniarki szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


