
   HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA 

w ramach programu 

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Zielonej Górze  

 

„Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie                        
ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób,                        

ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się,                                                                  
korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki…” 

 
 

rok szkolny 2019/2020 



PRIORYTET: 

 Ponad połowa uczniów w szkole nosi za ciężkie plecaki. 

 

OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO: 
     Problem ciężkich tornistrów znany jest na całym świecie i poruszany już od wielu lat. Problem ten dotyczy zwłaszcza najmłodszych 

uczniów. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca noszenie plecaka nie przekraczającego 10% wagi ciała. To znaczy, że gdy uczeń waży 30 

kilogramów, dobrze, by jego zapakowany plecak nie miał więcej niż 3 kg. Jeśli jest cięższy, może powodować wady postawy. Gdy dziecko 

rośne, kształtuje się jego sylwetka, dlatego nie powinno być przeciążane. Noszenie za ciężkiego, źle dopasowanego plecaka może 

skutkować w krótkim czasie i w przyszłości skrzywieniem kręgosłupa. Tak powstają rożnego rodzaju skoliozy, czyli boczne skrzywienia 

kręgosłupa, który w szybkim tempie ulega deformacjom, o ile jest zbyt mocno i nierównomiernie obciążany. Złe nawyki związane z 

noszeniem zbyt wielkiego balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała mogą przyczynić się nie tylko do 

bólów kręgosłupa, ale także do zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała,               a w efekcie mogą doprowadzić 

do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. 

 

UZASADNIENIE: 
                W  naszej  szkole  od  wielu już  lat  przeprowadzana jest szkolna kampania „Trzymaj się prosto” polegająca  na  ważeniu plecaków.    

                O  kilku  już lat,  uczniowie  mają  zapewnione  indywidualne szafki, w których mogą przechowywać  m.in.  podręczniki czy przybory  

                szkolne. Niestety w  roku szkolnym 2018/19 w klasach I-III na  115  uczniów, aż  80%  miało za ciężkie plecaki, w  klasach  IV-VIII   

                na  262 uczniów  -  ponad 47%.  W  jednej z   pierwszych  klas w dniu  ważenia  plecaków wszystkie dzieci miały za ciężki tornister.     

                Z  kontroli  wynikało też , że wiele tornistrów było za  ciężkich, ale  nie  z  powodu  podręczników, zeszytów  czy  innych  przyborów  

                szkolnych. Uczniowie –  zwłaszcza z  klas  I-III, poza kontrolą  rodziców,  przynosili  do szkoły w  plecakach zabawki  i  inne zbędne  

                przedmioty. W  większości  były  to  rzeczy  niepotrzebne  do  szkoły  albo takie, które z powodzeniem można by zastąpić lżejszymi.  



PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU: 

 Opracowanie i rozpowszechnianie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia informacji na temat profilaktyki wad postawy oraz 

zmniejszenia skali problemu przeciążonych plecaków w przyszłości. 

 Kontynuowanie szkolnej kampanii „Trzymaj się prosto” - systematyczne ważenie plecaków uczniowskich i przekazywanie wyników 

kontroli rodzicom uczniów. 

 Realizacja ogólnopolskiego projektu „Lekki Tornister”. 

 Wyrobienie właściwych nawyków ruchowych dotyczących zachowania symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych          

i statycznych. 

 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących aktywność fizyczną i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w tych 

zajęciach. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ   

CEL: Zwiększyć poziom wiedzy uczniów naszej szkoły i ich rodziców na temat złych nawyków związanych z noszeniem zbyt ciężkiego           

plecaka oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała.              

 

KRYTERIUM SUKCESU:  

1. Zmniejszenie ciężaru plecaków uczniowskich w odniesieniu do badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/19. 

2. Codzienne kontrolowanie zawartości plecaków przez rodziców uczniów, zwłaszcza klas I-III. 

3. Systematyczny udział uczniów w zajęciach sportowych organizowanych w szkole. 

4. Aktywne spędzanie czasu wolnego uczniów naszej szkoły. 

 



SPOSÓB SPRAWDZENIA CZY OSIĄGNIĘTO CEL: 

1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród rodziców. 

2. Analiza wyników pomiarów plecaków uczniowskich. 

3. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat realizacji podejmowanych działań. 

4. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych. 

5. Frekwencja uczniów na zajęciach sportowych. 

 

SPOSÓB MONITOROWANIA: 

Na bieżąco przekazywane koordynatorowi informacje z przeprowadzanych działań. 

 

REALIZACJĘ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU WSPIERA SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA: 

     - szkolny koordynator promocji zdrowia: Hubert Muszyński 

- psycholog szkolny: Arneta Sobieszowska 

- nauczyciele: Marta Muszyńska, Izabela Motała, Aneta Fiebig, Izabela Bratek 

- pielęgniarka: Joanna Szutkiewicz 

- członek Rady Rodziców: Paweł Jurczak 

- przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Julia Maliszewska, Patryk Krzesiński 

 

 

 



 

Zadanie 
 

Forma realizacji 
 

Termin 
 

Odpowiedzialni 

I. Opracowanie  

    harmonogramu działań          

    w ramach Szkoły      

    Promującej Szkoły. 

1. Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat 

harmonogramu działań SzPZ oraz spodziewanych 

efektów opracowanego w oparciu o propozycje rodziców 

uczniów. 

sierpień/wrzesień 

2019 

 

koordynator 
 

2. Zamieszczenie harmonogramu działań SzPZ na stronie 

internetowej szkoły. 

wrzesień 2019 Tomasz Skierski 

3. Przekazanie uczniom szkoły informacji na temat 

harmonogramu działań SzPZ oraz spodziewanych 

efektów na godzinach wychowawczych. 

wrzesień 2019 wychowawcy klas 

4. Przekazanie rodzicom informacji na temat 

harmonogramu działań SzPZ oraz spodziewanych 

efektów w trakcie spotkań z rodzicami. 

wrzesień 2019 wychowawcy klas 

5. Powołanie sekcji Promocji Zdrowia przy Samorządzie 

Uczniowskim. 

wrzesień/paździe
rnik 2019 

opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego 

6. Udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach. cały rok szkolny zespół ds. promocji zdrowia 

nauczyciele 

Kryterium sukcesu:  

 Cała społeczność szkolna oraz rodzice znają działania, które podejmowane będą w ramach programu SzPZ. 
 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

 protokół rady pedagogicznej, protokół z wyborów do SU 

 terminarz i tematyka spotkań z rodzicami, lista obecności rodziców 



 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 certyfikaty, zaświadczenia z odbytych szkoleń 
 

II. Propagowanie wśród     

      społeczności szkolnej  

      hasła „Lekki tornister      

      –  zdrowy kręgosłup”  

     oraz  wskazanie  

     uczniom zależności  

     między odżywianiem,                       

     a zdrowiem  

     kręgosłupa. 

1. Kontynuacja programu HEPS Zdrowe Żywienie                    

i Aktywność Fizyczna w Szkole – przeprowadzenie 

ankiety dla uczniów klas VII. 

październik 2019 

 

 

koordynator 

 

2. Zdiagnozowanie występowania nadwagi i otyłości         

u uczniów przy wykorzystaniu siatek centylowych 

obliczaniu współczynnika masy ciała BMI.    

październik 2019 koordynator 

Joanna Szutkiewicz 

3. Prezentacja medialna dla rodziców uczniów klas I 

dotycząca wad postawy i ich konsekwencji. 

I semestr 

 

koordynator 

4. Opracowanie zestawu ćwiczeń na zdrowy kręgosłup 

dla uczniów klas I-III.    

wrzesień 2019 Marta Muszyńska 

5. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych w 

oparciu o przygotowany zestaw w klasach I-III.    

cały rok szkolny nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

6. Przeprowadzenie w klasach I zajęć z zakresu 

profilaktyki wad postawy w ramach ogólnopolskiego 

projektu „Lekki Tornister – zdrowy kręgosłup”               

w oparciu o opracowany scenariusz zajęć.    

I semestr nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

7.  Zorganizowanie na lekcjach wychowania fizycznego 

w klasach IV-VIII pokazu ćwiczeń pozwalających 

zachować prawidłową sylwetkę ciała. 

cały rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 



8. Szkolna kampania „Trzymaj się prosto” - sprawdzanie 

masy tornistrów i teczek uczniowskich klas I-VIII. 

cały rok szkolny w klasach I-III Marta 

Muszyńska  

w klasach IV-VIII 

nauczyciele w-f 

9. Przygotowanie prezentacji medialnych na zajęcia 

edukacji wczesnoszkolnej - „Co powinno znajdować się 

w plecaku szkolnym?” oraz godziny wychowawcze - 

„Dieta na kręgosłup”. 

I semestr Marta Muszyńska 

10. Przygotowanie prezentacji medialnych dla rodziców 

uczniów klas I-III oraz IV-VIII - Jak prawidłowo wybrać 

plecak dla dziecka?, które pokazane zostaną na 

pierwszej wywiadówce. 

początek 

września 

Marta Muszyńska 

 

11. Przygotowywanie gazetek informacyjnych 

ukazujących skutki noszenia zbyt ciężkich plecaków. 

cały rok szkolny Marta Muszyńska 

12. Zwracanie uwagi na prawidłową pozycję siedzącą 

uczniów. 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

13. Przeprowadzenie w w ramach szkolnego projektu 

edukacyjnego Zdrowa Piętnastka klasowych konkursów 

plastycznych:                                                                      

a) dla uczniów klas I-III Co powinno znaleźć  się               

w plecaku ucznia?                                                            

b) dla klas VI-VII Żyj zdrowo i kolorowo. Uzależnieniom 

stop!                                                                                    

II semestr  

 

 

Marta Muszyńska 

Wiesława Wysocka-Lechów 

Wiesława Wysocka-Lechów 



c) dla klas IV-VII Lekki, zdrowy plecak szkolny                                                                                  

14. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III             

w formie gier i zabaw ruchowych.   

cały rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

15. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach SKS dla 

uczniów klas IV-VIII.       

cały rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

16. Przeprowadzenie SIS (Szkolnych Igrzysk 

Sportowych) w klasach IV-VIII.                                     

cały rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

17. Udział uczniów w miejskich zawodach sportowych 

według harmonogramu organizatorów.   

cały rok szkolny nauczyciele wychowania 

fizycznego 

18. Ukazanie uczniom aktywnej formy spędzania czasu 

wolnego – zorganizowanie Rodzinnego Turnieju 

Sportowego dla uczniów klas I-III. 

maj 2020 Wioleta Koźlak 

Elżbieta Dobryniewska 

Hubert Muszyński 

19. Redagowanie artykułów do szkolnej gazetki 

„Piętnastka” pod hasłem „Lekki tornister – zdrowy 

kręgosłup” . 

cały rok szkolny Izabela Motała 

zespół młodych dziennikarzy 



20. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów 

klas IV-VII -Plecak pełen bezpiecznych, wakacyjnych 

przygód. 

czerwiec Wiesława Wysocka-Lechów 

21. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów 

klas IV-VIII dotyczącej wiedzy na temat wpływu 

przeciążonych plecaków na zdrowie. 

maj 2020 

 

Marta Muszyńska 

 

22. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród 

rodziców uczniów klas I-III dotyczącej wiedzy na temat 

wpływu przeciążonych plecaków na zdrowie ich dzieci. 

 

maj 2020 Marta Muszyńska 

Kryterium sukcesu:  

 zmniejszenie ciężaru plecaków uczniowskich w odniesieniu do badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/19 

 80% rodziców ma wiedzę na temat wpływu przeciążonych plecaków na zdrowie ich dzieci 

 80% frekwencja uczniów na zajęciach sportowych organizowanych w szkole 

 udział uczniów w różnych zawodach sportowych  

 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

 raporty z przeprowadzonych ankiet 

 tabele pomiarów, wyniki przedstawiające masę plecaków uczniowskich, pisemna informacja przekazana rodzicom uczniów 

 sprawozdania z realizacji podejmowanych działań, dokumentacja fotograficzna, uzyskane dyplomy 

 przygotowane prezentacje medialne 

 opracowany zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych przekazany wszystkim nauczycielom 



 informacja z realizacji podejmowanych działań zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

 wystawy prac plastycznych  

 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 

III. Promowanie    

       zdrowego  

       stylu życia. 

1. Wspólne spożywanie śniadania uczniów wraz              

z nauczycielami w ramach przerwy śniadaniowej.  

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

2. Monitorowanie zawartości śniadaniówek w klasach     

I-III – pisemna informacja od nauczycieli. 

cały rok szkolny Marta Muszyńska 

3. Realizacja szkolnego projektu edukacyjnego „Zdrowa 

Piętnastka”. 

II semestr Hubert Muszyński 

Marta Muszyńska 

nauczyciele w-F 

Wiesława Wysocka-Lechów 

4. Spotkanie z dietetykiem panią Katarzyną Wakulińską – 

choroby wynikające ze złego odżywiania się. 

II semestr Marta Muszyńska 

 

5. Realizacja ogólnopolskiego programu Dobrze Jemy ze 

Szkołą na Widelcu” w klasach I. 

cały rok szkolny Izabela Bratek 

6. Turniej klas I-III - „Wiosnę witamy, zdrowo się 

odżywiamy”. 

II semestr Elżbieta Dobryniewska 

Dagmara Gruszecka 

7. Realizacja działań towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym w ramach „Programu dla szkół”. 

cały rok szkolny wychowawcy świetlicy 

szkolnej 



8. Ograniczanie w czasie imprez szkolnych i klasowych 

słodyczy i słodkich napojów, wyeliminowanie słodyczy 

jako formy nagrody.  

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

9. Przygotowywanie obiadów szkolnych zgodnie                

z zasadami prawidłowego żywienia. 

cały rok szkolny intendent 

10. Dobór asortymentu w sklepiku szkolnym z napojami    

i żywnością zgodny z zasadami prawidłowego żywienia 

oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

cały rok szkolny osoba prowadząca sklepik 

szkolny 

11. Udział uczniów klas I-V w Programie dla szkół 

„Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

cały rok szkolny intendent 

12. Spotkanie uczniów klas I z pielęgniarką szkolną na 

temat „Higieny jamy ustnej”. 

I semestr Joanna Szutkiewicz 

13. Pogadanka dla rodziców uczniów klas I na temat 

„Higieny głosu”. 

I semestr Beata Urbańska 

14. Przeprowadzenie zajęć w klasach I na temat higieny               

głosu. 

I semestr Beata Urbańska 

15. Udział w programie Antytytoniowej Edukacji 

Zdrowotnej dla uczniów klas IV „Bieg po zdrowie”. 

cały rok szkolny Dorota Falińska 

16. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach 

oświatowych (realizacja kierunku polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/20) – realizacja 

programu dla uczniów klas I „Nie pal przy mnie, proszę”. 
 

cały rok szkolny Arneta Sobieszowska 

 



17. Organizacja szkolnego konkursu dla klas VI-VIII 

„Dobre wybory” dotyczącego profilaktyki uzależnień. 

II semestr Alina Walczak 

Katarzyna Gwara 

18. Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy 

Umysł. 

II semestr Katarzyna Gwara 

Alina Walczak 

Marta Muszyńska 

Arneta Sobieszowska 

19. Przeprowadzenie „Diagnozy występowania w SP15 

czynników chroniących i czynników ryzyka stosowania 

przez uczniów środków psychoaktywnych” - ankieta dla 

uczniów klas V-VII, nauczycieli i rodziców. 

początek i koniec 

roku szkolnego 

Katarzyna Gwara 

Marta Muszyńska 

20. Zorganizowanie festynu z okazji „Dnia Dziecka”. II semestr Alina Walczak 

21. Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III 

„Bezpieczne wakacje”. 

II semestr Elżbieta Lisowska 

22. Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy. 

II semestr Hubert Muszyński 

23. Bezpieczne wakacje nad wodą – pogadanka. II semestr Hubert Muszyński 

 

Kryterium sukcesu:  

 udział uczniów w spotkaniu z diabetologiem 

 aktywny udział całej społeczności uczniowskiej w projekcie edukacyjnym „Zdrowa Piętnastka” 

 aktywny udział uczniów w realizacji poszczególnych działań 

 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 



 sprawozdania z realizacji podejmowanych działań, dokumentacja fotograficzna  

 systematyczna obserwacja zawartości śniadaniówek uczniów szkoły w trakcie wspólnych przerw śniadaniowych 

 analizy ankiet 

 uzyskane dyplomy 

 frekwencja rodziców na turniejach sportowych oraz na spotkaniu z diabetologiem 

 informacja z realizacji podejmowanych działań zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

 wystawy prac plastycznych 

 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 sprawozdanie logopedy i pielęgniarki szkolnej 

 dokumentacja prowadzona przez intendenta 

 

 

     

   koordynator                                                                        dyrektor SP 15 

mgr Hubert Muszyński                                                                                                                            mgr Ewa Abrasowicz 

 

 

 

 


