
REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ 

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 ROKU  

 

 
 

ZADANIA :  

 Zapoznanie społeczności szkolnej  z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 

2014/2015. 

 Akcja„ Bezpieczne wakacje”.  

 Diagnoza. Ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców. ( Realizacja programów  

zdrowotnych  oraz opinia na temat sposobu prowadzenia zajęć o zdrowiu. )  

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest inwestycją zarówno w zdrowie, jak i w edukację młodego 

pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie 

wyniki. Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, 

gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest podstawowym celem działania. 

Głównym celem wszystkich podejmowanych działań jest realizowanie podstawowych 

założeń programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

Szkoła Promująca Zdrowie jest miejscem, w którym członkowie społeczności szkolnej - 

pracownicy, uczniowie i ich rodzice :  

 podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, 

 uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, 

 zachęcają ludzi w innych środowiskach i w swoim otoczeniu do podjęcia podobnych 

starań.  

Nowy rok szkolny to kontynuacja działań Szkoły Promującej Zdrowie. Realizację 

poszczególnych zagadnień rozpoczęto według ułożonego wcześniej programu i opartego na 

nim planu. 

 

8 września 2014 roku podczas zebrań z rodzicami wychowawcy klas omówili koncepcję 

i strategię SzPZ. Przedstawili programy i akcje, które będą realizowane w bieżącym roku 

szkolnym. Rodzice uczniów klas: IIIc, IVc, Vc, VIc wypełnili anonimową ankietę                   

„ Realizacja programów  zdrowotnych  oraz opinia na temat sposobu prowadzenia zajęć                   

o zdrowiu”.  

 

PROGRAMY WYBRANE DO REALIZACJI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:  

1.„ Nie pal przy mnie, proszę” – klasy 1-3. 

2.„Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy 4-6. 

3.„ Trzymaj formę” – klasy 4-6.  

4.„ Szkoła bez przemocy” – klasy 1- 6. 

5.„ Moje dziecko idzie do szkoły” – klasy 1. 



6.„ Owoce w szkole” – klasy 1-3.  

7.„Szklanka mleka” – klasy 1-6.  

8. „ Fluoryzacja – klasy 1-6. 

 

AKCJE PROZDROWOTNE WŁĄCZONE DO PLANU PRACY:  

1.„ Bezpieczne wakacje” - klasy 2- 6.  

2.„Wspólne drugie śniadanie w szkole” – klasy 1-6. 

3.„ Śniadanie daje moc” – klasy 1-3.  

4.„ Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” -  klasy 2.  

5.„Światowy Dzień Zdrowia” - klasy 1-6.  

6.„Światowy Dzień Rzucania Palenia” – klasy 1-6.  

7.„Światowy Dzień bez Papierosa” klasy 1-6. 

8.„Dzień Szkoły bez Przemocy” klasy 1-6. 

 

15 września 2014 roku, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, koordynator 

Zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie Ewa Giżewska przedstawiła  plan pracy SzPZ            

na rok szkolny 2014/2015.  

   

W holu szkoły została umieszczona gazetka promująca ogólnopolską akcję „Moje Bezpieczne 

Wakacje 2014” i zachęcająca uczniów do udziału w konkursie.  

 

 
 

 

„Moje Bezpieczne Wakacje 2014” 

 

 



 

Na początku września został przeprowadzony szkolny etap konkursu plastycznego 

„Moje Bezpieczne Wakacje 2014”. 

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Bezpieczne Wakacje” z siedzibą w Szczecinie. 

Celem ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje” jest zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do instytucji publicznych.  

Celem konkursu „Moje bezpieczne wakacje 2014” jest: 

a) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa, 

b) uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami   

oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego, 

c) promocja bezpiecznych zachowań i form spędzania wolnego czasu. 

 

W naszej szkole do konkursu przystąpili uczniowie klas II- VI.                                      
W klasach II i III w zmaganiach brało udział 10 osób. Wszystkie prace zostały 

zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu i wysłane głównemu organizatorowi.            

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów  klas IV-VI, gdyż w rywalizacji 

uczestniczyło 150 osób. Do kolejnego etapu konkursu jury wybrało 32 najlepsze  prace.  

 

W konkursie  plastycznym „Moje Bezpieczne Wakacje 2014” wzięło udział                 

160 uczniów klas II - VI. Szkolna  komisja w składzie: Ewa Giżewska, Anna Szymańska                   

i Natalia Dolata zakwalifikowała i wysłała, zgodnie z regulaminem konkursu, 42 prace 

plastyczne. 

 

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i trzymamy kciuki za naszych szkolnych 

laureatów! 

 

 

 
 


