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 Szkolny Plan Promocji Zdrowia 

Na rok szkolny 2019/2020 

 
  
Cele szczegółowe : 

 Kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających 

zdrowiu, jego poprawie i ochronie. 

 Uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych . 

 Doskonalenie kompetencji społecznych dziecka. 

 Włączanie rodziców i społeczność lokalną w działania na rzecz zdrowia i 

bezpieczeństwa. 

 Doskonalenie umiejętności podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla 

zdrowia. 

 Motywowanie do wszechstronnego rozwoju. 

 Kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych. 

  
 

 

 

 ZADANIA DO REALIZACJI 
 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA 
Lp Zadanie do 

realizacji 
Sposób realizacji Odbiorca Realizator Termin 

1.  „ Mój zestaw 

ćwiczeń na dobrą 

kondycję”. 

Cykliczne zajęcia 

prowadzone na 

lekcjach 

wychowania 

fizycznego. 

Uczniowie 

Klas IV - 

VIII 

nauczyciel w-f Cały rok 

2. „ Sprawny 

Ślązoczek”. 
Zajęcia sportowe 

Poprawa 

sprawności 

fizycznej i 

kondycji uczniów, 

Dzień Sportu 

Uczniowie 

z klas I -

VIII 

Nauczyciel w-f, 

nauczyciele nauczania 

zintegrowanego 

IX-V 

3. „Aktywne 

przerwy” 
Rozgrywki 

sportowe podczas 

„dużych” 

przerw.tańce 

Uczniowie 

kl. IV-VIII 
nauczyciel wf-u W miarę 

potrzeb 
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ZDROWE ODŻYWIANIE 

 

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odbiorca Realizator Termin 
1. Kampania zdrowotna 

dotycząca nadwagi i 

otyłości oraz 

zaburzeń odżywiania. 

Warsztaty 

prowadzone 

przez 

specjalistów, 

gazetki 

tematyczne, 

konkursy 

uczniowie nauczyciele, 

pielęgniarka, 

dietetyk, sportowcy 

zawodowi 

Do 

ustalenia 

2.  „Wiem, co jem”.  

Odczytywanie etykiet 

żywnościowych  

Prezentacja 

multimedialna  
uczniowie koordynator X-XII 

3. „Przepis na 

zdrowie” 
Konkurs 

plastyczny i 

literacki. 

uczniowie nauczyciele III 

4. Monitorowanie 

jakości żywienia w 

stołówce szkolnej. 

Współpraca z 

firmą 

cateringową. 

uczniowie Dyrektor,  Cały rok 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

L.p zadanie do realizacji sposób realizacji odbiorca realizator termin 
1. „Bezpieczna droga 

do szkoły”. 
Cykl zajęć 

prowadzonych z 

udziałem 

przedstawicieli 

policji – Wydział 

Ruchu 

Drogowego. 

uczniowie 

klas I-IV 
Policja., nauczyciele IX-X 

2. Szkolna kampania 

edukacyjna „Dni dla 

bezpieczeństwa”. 

Warsztaty, 

konkursy, 

prezentacje 

multimedialne na 

temat 

bezpieczeństwa 

na drodze, w 

wodzie , w domu 

oraz zasad 

udzielania 

pierwszej 

pomocy. 

uczniowie nauczyciele, 

zaproszeni goście- 

przedstawiciele Policji  

VI 
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3. Przekazanie i 

utrwalanie wiedzy na 

temat konsekwencji 

naruszania norm 

społecznych. 

Spotkanie z 

przedstawicielami 

policji, debata. 

uczniowie  przedstawiciel Policji, 

wychowawcy 
Cały 

rok 

4.  „Bezpieczeństwo w 

sieci”. 
Zajęcia w oparciu 

o prezentacje 

multimedialne. 

uczniowie nauczyciel 

informatyki, 
nauczyciele 

V 

5.  „Spójrz inaczej”. Realizacja 

elementów 

tematów 

dotyczących 

radzenia sobie ze 

stresem i 

sposobami 

rozwiązywania 

konfliktów. 

uczniowie 
  

Wychowawcy, 

pedagog 
cały rok 

 
KLIMAT SPOŁECZNY SZKOŁY 

 

Lp Zadanie do 

realizacji 
Sposób realizacji Odbiorca Realizator Termin 

1. Adaptacja dziecka 

do warunków 

szkolnych- 

integracja zespołów 

klasowych. 

Zajęcia 

integracyjne w 

klasach. 

uczniowie klas I wychowawcy IX 

2. Tworzenie 

warunków do 

działalności 

uczniowskiej w 

szkole. 

Demokratyczne 

wybory do 

samorządu 

szkolnego. 

uczniowie opiekun 

samorządu 

szkolnego 

IX 

3 Udział społeczności 

szkolnej w akcjach 

charytatywnych: 

„Nakrętki”, 

„Wyprawka dla 

maluszka” i inne 

Zbieranie 

pieniędzy, 

nakrętek, 

słodyczy, udział 

w konkursach,  

Uczniowie, 

rodzice 
opiekun 

szkolnego 

wolontariatu, 

opiekun 

samorządu 

szkolnego, 

pedagog, 

nauczyciele 

cały rok 

4. „Dzień 

życzliwości”. 
Przygotowanie 

plakatów z 

hasłami i kartek z 

podziękowaniami 

dla życzliwych ze 

szkoły i z klasy. 

uczniowie nauczyciele 21.XI 

5. „Dzień tolerancji”. Apel samorządu 

szkolnego, 

uczniowie opiekun 

samorządu 

16.XI 
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konkurs literacki, 

wystawa prac 

plastycznych. 

szkolnego, 

nauczyciele 

6. Integrowanie 

społeczności 

szkolnej. 

Organizowanie 

imprez i 

uroczystości 

klasowych i 

szkolnych wg 

harmonogramu, 

wynikającego z 

Planu Szkoły  

Uczniowie, 

rodzice, 

przedstawiciele 

społeczności 

lokalnej 

Nauczyciele, 

rodzice, 

uczniowie 

zgodnie z 

Planem 

Pracy 

Szkoły  

7. Zapewnienie 

uczniom 

optymalnych 

warunków do pracy 

i wypoczynku. 

Bieżące remonty i 

usprawnienia, 

doposażanie sal i 

gabinetów 

utrzymywanie w 

czystości boiska i 

placów zabaw, 

zapewnianie 

optymalnej opieki 

w świetlicy 

szkolnej, dbałość 

i estetykę i 

czystość w 

klasach i na 

szkolnych 

korytarzach. 

uczniowie Dyrektor, 

kierownik 

administracyjny, 

konserwator, 

personel 

pomocniczy. 

cały rok 

  
  


