
Pieczęć szkoły.                                Data 30.05.2014 r.  
 

 

 

 

Sprawozdanie z rocznej realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie. 
 

1. Jak oceniasz działalność szkoły w zakresie promowania zdrowia? 

Cała społeczność szkolna  z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do realizacji programu 

Szkoły promującej zdrowie. Powstał bogaty plan działań na obecny rok szkolny 

systematycznie i konsekwentnie był wykonywany.  

 Jakie widzisz potrzeby zmian? 
Aktualne potrzeby w zakresie zdrowia wyłoniły się podczas przeprowadzania ankiet 

każdej grypie społecznej. Na ogół sygnalizowano potrzebę większej informacji na 

tematy związane ze zdrowiem, organizowania zajęć praktycznych zdrowego żywienia, 

zwiększenia ilości ruchu zarówno podczas lekcji jak i dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w tym zakresie.  

 

2. Czy w szkole funkcjonuje zespół ds. promocji zdrowia? 

 

W szkole funkcjonuje zespół do spraw promocji zdrowia w składzie” 

Koordynator – Renata Szuper 

Członkowie n-le Barbara Getner, Alicja Hajczewska, Lidia Nowak, Mirosława Ciesielska 

Elżbieta Janasik, Agnieszka Chawhunowicz – Rudzińska, rodzic – Aneta Solska, 

Uczennica Karolina Pomieszcz, pracownik niepedagogiczny Irena Rzeszut, Pielęgniarka 

szkolna. 

3. Czy przeprowadzane były szkolenia dla nauczycieli, rodziców dotyczące promowania 
zdrowia (w tym profilaktyki)? 

 

Jeżeli tak to proszę przedstawić tematy w tabeli: 

 

Temat szkolenia. Do kogo adresowane? Ilość 

uczestników. 

Data 

Sprawność psychofizyczna mózgu 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

12 20.03 

Praca z uczniem mającym trudności w 

nauce (odżywianie a funkcjonowanie w 

człowieka). 

Nauczyciele 30 6.04 

Pogadanka na zebraniu rodziców i 

rozdawanie ulotek dotyczących 

profilaktyki zdrowotnej. 

Rozdanie ulotek. 

 

Rodzice W każdej 

klasie 

23.04 

 

4. W jaki sposób promowanie zdrowia jest realizowane wśród uczniów? 

(proszę wybrać  podkreślając funkcjonujące w szkole sposoby) 



 poprzez realizację   programu wychowawczego. 
 poprzez realizację   programu profilaktyki szkolnej. 
 poprzez realizację   planu pracy samorządu uczniowskiego. 
 w kołach zainteresowań 
 poprzez turystykę 
 na lekcjach wychowawczych 
 inne, jakie? 

Realizacja programów: Mleko w szkole, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, W-f z 

klasą, , Nie pal przy mnie, proszę, fluoryzacja zębów 

 

5. Czy w szkole jest stałe miejsce form wizualnych propagujących zdrowy styl życia? Jeżeli 
tak, to  jakie były tematy ekspozycji? 

 Na korytarzach obu budynków wyeksponowane są napisy Szkoła Promująca Zdrowie. 

Ponadto tworzone były wystawki prac dzieci na korytarzach szkolnych. „Wiem co 

jem”,    Nie pal przy mnie” „Wesołe owoce”. 

 

6. Jakie imprezy związane z realizacją projektu SzPZ .były w szkole organizowane?  

 

 

Tytuł  ( temat) 

 

Dla kogo? 

 

Ile osób brało udział? 

 

Data 

Piknik jesienny i wiosenny 

 

Klasa IIA, IIC, I 

C 

71 17.10 

Zabawa Karnawałowa  

„Na balu u Królowej Zimy są owoce i 

jarzyny” 

 

Klasy I - III Cała szkoła przy ul. 

Piastów 

13.02 

Nadanie grantu” Śniadanie daje moc” dla 

klasy III B 

 

Klasy I- III  

Zaproszeni 

goście 

270 30.03 

 

7. Czy szkoła podejmowała działania prozdrowotne dla środowiska? 

Jeżeli tak, to proszę wpisać do tabeli. 

 

Adresat działań prozdrowotnych. * 

 

Forma działania. 

Temat lub hasło 

imprezy, spotkania 

Data. 

Impreza środowiskowa dla osób 

starszych 

- mieszkańcy 

Zdrowa Kawiarenka dla Babci i Dziadka 30.01 

Mieszkańcy Góry 

 

Festyn szkolny „Rodzinka zdrowo i 

sportowo” 

8.04 

Spotkanie uczniów i dzieci z 

przedszkola 

 

„Razem bawimy się wesoło” 5.06 



Udział w akcji Komendy Policji „Zryw serc” serca wolne od nałogów 
 

* np.: inne szkoły, przedszkola, rodzice, uczniowie, mieszkańcy,  inne grupy jakie?  

 

8. Jaki jest cel planu pracy w szkolnym programie promowania zdrowia realizowany w 
bieżącym roku szkolnym? 

 

„Ruch i zdrowe odżywianie w szkole” 
 

9. Proszę przedstawić ważniejsze przedsięwzięcia związane z realizacją tego celu        (np. 
projekty edukacyjne, cykle lekcji, zajęcia pozalekcyjne, inne ) 

 

 Programy  

Mleko w szkole, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc, W-f z klasą, , Nie pal przy mnie, 

proszę, program edukacyjno - profilaktyczny „Klub bezpiecznego Kubusia 

Puchatka”  fluoryzacja zębów 

 Konkursy plastyczne 

„Wiem co jem”, „Wesołe owoce”, „Uprawiam sport” – wyklejanka, „Jestem kibicem z 

klasą”, „Ja z kolegami lubię bawić się po szkole”, „Mój ulubiony sport 

zimowy”  „Marchewkowy szał” 

 Plastyczno – literackie  
 „Marchewkowe życzenia” 

      - „Komiks o warzywach i owocach” 

 

 Muzyczne 

 Twórczość własna – hymn  o zdrowym  trybie życia w SP nr 1 

 

 Szkolenia 
 Pogadanki z uczniami, rodzicami – ulotki  
 Omówienie zagadnienia – badania profilaktyczne 

        -  Prezentacje – Szkodliwość napojów energetyzujących, Wartości odżywcze owoców 
i  warzyw 

          Znaczenie aktywności ruchowej dla człowieka -  IV - VI 

 Spotkania z dietetykiem 
 Zorganizowanie debaty szkolnej podczas programu WF z Klasą na temat zwiększenia 

aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. 
 praca mózgu i funkcjonowania ucznia w szkole a właściwe odżywianie odbył się podczas 

szkolenia  „Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne”. 
 konsultacje z przedstawicielem kuratorium do spraw zdrowia pt. „Promocja zdrowia 

jednym z warunków osiągania sukcesów” 

 

 

 



 Ruch  
 Muzyczny karnawał - poznajemy wybrane tańce, 
 „W zdrowym ciele –zdrowy duch” –wspólny ruch na świeżym powietrzu,  
 Aktywność ruchowa na zajęciach świetlicowych (gry i zabawy z przyborami, zabawy 

z chustą animacyjną, zawody, zabawy w kręgu); 
 Międzyklasowy turniej sportowy  na wesoło udział klas I – III  
 Aktywne przerwy z zumbą 

 Nauka pływania 

 

 

 

 Odżywianie 

 Prezentacje – Szkodliwość napojów energetyzujących kl. V 

                        Wartości odżywcze owoców i  warzyw 

 „Wiem, co jem” - przyrządzanie i spożywanie zdrowych posiłków: sałatki, surówki, desery 
– wiele imprez klasowych i spotkań z rodzicami np. Dzień Matki, wigilia klasowa 

 Sok-szok; wykonanie i promocja naturalnych soków – akcja szkolna 
 Szkolna akcja zbierania mandarynek i suszonych  owoców do paczek dla potrzebujących 
 Zakładanie mini klasowych ogródków 

 Zbieranie ciekawych przepisów kulinarnych na zdrowe dania 

 

 

 

 

 Wycieczki  

 

 Zapraszanie ciekawych ludzi, sportowców, znanych polskich olimpijczyków 
 Biała Szkoła w Zieleńcu 
 Zielona Szkoła we Wroniawach 
 Pikniki 
 Wycieczki klasowe 

                     

 

10. W jaki sposób dokumentowana jest realizacja projektu: 
               (proszę podkreślić wybrane sposoby)  

 notatki z zebrań zespołu, 
 sprawozdania nauczycieli, 
 dokumentacja medialna, 
 wycinki prasowe, 
 zaproszenia, 
 kronika szkolna, 
 inne, strona internetowa SzPZ 

 

11. Inne ważne  informacje o realizacji projektu: 



W naszej szkole wzrosła zainteresowaniem zdrowym stylem życia. Uczniowie i 

nauczyciele chętnie realizują tematykę prozdrowotną. Mamy także dużą przychylność ze 

strony rodziców, którzy wspierają nas pomocą zaangażowaniem, ale również finansowo. 

Zdajemy sobie sprawę, że temat zdrowia jest bardzo szeroki, dlatego na pewno będziemy 

go realizować w przyszłym roku szkolnym.  

Chcielibyśmy jednak włączyć częściowo tematykę związaną ze zdrowiem psychicznym. 

 

 

 

 

Podpis koordynatora, data sporządzenia sprawozdania. 

 

 

Góra, dnia 13.06. 2014 r.                                     koordynator programu mgr Renata Szuper 
 


