
   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 2017/18 



PRIORYTET: 

 Duża grupa uczniów nie stosuje zasad zdrowego odżywiania oraz nie dba o aktywność fizyczną. 

 

OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH: 
 

         Na podstawie obserwacji uczniów naszej szkoły oraz środowiska, w którym funkcjonują poza szkołą, stwierdzono, że poziom wiedzy   

         dużej grupy dzieci i ich rodziców na temat zdrowego odżywiania, jest niski. Bagatelizują konsekwencje wpływu złych nawyków     

         żywieniowych na zdrowie. Wynikiem takiego postępowania jest znaczący przyrost dzieci z problemami nadwagi i otyłości w naszej szkole,  

         spowodowany nadmiernym spożywaniem niezdrowych produktów żywnościowych, np. chipsów, słodyczy, słodkich napojów gazowanych  

         oraz niskim poziomem ogólnej sprawności fizycznej. Zbyt duża grupa uczniów naszej szkoły spędza czas wolny przed telewizorem lub     

         komputerem i nie podejmuje prawie żadnej aktywności ruchowej.  

 

 

UZASADNIENIE: 
 

Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej - uczniów i pracowników. Promocja     

zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest  

kształtowanie u ludzi zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. 

 

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU: 

 Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia planu działań promujących zdrowie wśród uczniów i rodziców oraz 

zamieszczanie go na stronie internetowej szkoły. 

 Realizacja szkolnego projektu edukacyjnego „Zdrowa Piętnastka”. 



 Wyposażenie uczniów i rodziców w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych oraz 

zachowań prozdrowotnych. 

 Udział w programach: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,itp. 

 Udział uczniów w zawodach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych mających na celu promocję aktywności fizycznej jako 

podstawowego czynnika warunkującego zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących ruch. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ   

CEL: Zwiększyć poziom wiedzy uczniów naszej szkoły i ich rodziców na temat zasad zdrowego odżywiania oraz kształtować pozytywne  

        nawyki ruchowe.                  

 

KRYTERIUM SUKCESU:  

1. 70% badanych uczniów naszej szkoły potwierdzi w ankiecie ewaluacyjnej stosowanie zasad zdrowego odżywiania oraz promowanie 

   zdrowego stylu życia. 

2. Udział całej społeczności szkolnej w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego „Zdrowa Piętnastka”. 

3. 80% badanych rodziców potwierdzi w ankiecie ewaluacyjnej większą świadomość na temat wpływu odżywiania na zdrowie ich dzieci. 

4. Angażowanie się uczniów w różnego rodzaju akcjach promujących zdrowy styl życia (np. pisanie artykułów zamieszczanych w gazetce 

szkolnej pod hasłem Kącik promocji zdrowia). 

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

6. 80% badanych rodziców potwierdzi w ankiecie ewaluacyjnej, że ma świadomość znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka. 



SPOSÓB SPRAWDZENIA CZY OSIĄGNIĘTO CEL: 

1. Przeprowadzenie badań ankietowych. 

2. Sprawozdania z realizacji podejmowanych działań, dokumentacja fotograficzna, uzyskane dyplomy, certyfikaty, protokoły ze spotkań 

    z rodzicami. 

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

4. Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych. 

5. Frekwencja uczniów na zajęciach sportowych coraz rodziców na turniejach rodzinnych. 

 

SPOSÓB MONITOROWANIA: 

Na bieżąco przekazywane koordynatorowi notatki z przeprowadzanych działań. 

 

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

     - szkolny koordynator promocji zdrowia: Hubert Muszyński 

- psycholog szkolny: Anna Czechowska 

- nauczyciele: Marta Muszyńska, Magdalena Korzeniewska, Agnieszka Pasek, Anna Dąbek, Ewelina Pawłowska, Elwira Szatkowska 

- pielęgniarka: Joanna Szutkiewicz 

- członek Rady Rodziców: Arkadiusz Burghardt 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: 

 

 



 

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. 

2. Zamieszczenie harmonogramu działań SzPZ na 

stronie internetowej szkoły. 

3. Przekazanie uczniom szkoły informacji na temat 

harmonogramu działań SzPZ oraz spodziewanych 

efektów na godzinach wychowawczych. 

4. Przekazanie rodzicom informacji na temat 

harmonogramu działań SzPZ oraz spodziewanych 

efektów w trakcie spotkań z rodzicami. 

5. Powołanie sekcji Promocji Zdrowia przy 

Samorządzie Uczniowskim. 

6. Udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach. 

sierpień/wrzesień 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 

koordynator 
zespół ds. promocji zdrowia 

nauczyciele 

Tomasz Skierski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wszyscy zainteresowani 
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 posiedzenia SU 

 terminarz i tematyka spotkań z rodzicami, lista obecności rodziców 

 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 certyfikaty, zaświadczenia z odbytych szkoleń 

 



II. Propagowanie wśród     

      społeczności szkolnej  

      zasad zdrowego     

      odżywiania oraz   

      zachęcanie  do  

      podejmowania  

      aktywności fizycznej. 

1. Kontynuacja programu HEPS Zdrowe Żywienie       

i Aktywność Fizyczna w Szkole – przeprowadzenie 

ankiety dla uczniów klas VI. 

2. Zdiagnozowanie występowania nadwagi i otyłości  

u uczniów przy wykorzystaniu siatek centylowych       

i obliczaniu współczynnika masy ciała BMI.                 

3. Wspólne spożywanie śniadania uczniów wraz        

z nauczycielami w ramach przerwy śniadaniowej.     

4. Monitorowanie zawartości śniadaniówek w klasach 

I-III – pisemna informacja od nauczycieli.                                                           

5. Realizacja szkolnego projektu edukacyjnego 

„Zdrowa Piętnastka”.                                                

6. Realizacja programu „Szkoła na widelcu” w klasach 

I-III.                                                                   

7. Przeprowadzenie w świetlicy szkolnej cyklu zajęć 

promujących zasady zdrowego odżywiania.                                 

8. Spotkanie z dietetykiem panią Katarzyną 

Wakulińską z uczniami i z rodzicami.                       

9. Dzień owocowo-warzywny w klasach I-III oraz 

grupie przedszkolnej.                                                             

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

odżywiamy”.                                                       

11. Redagowanie artykułów dotyczących zdrowego 

odżywiania do szkolnej gazetki „Piętnastka” pod 

hasłem „Kącik Promocji Zdrowia”.                                      

12. Ankieta dla uczniów klas IV-VII dotycząca 

znajomości i stosowania zasad zdrowego odżywiania 

październik 2017 

 

 

październik 2017 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

marzec/czerwiec 

2018 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 
 

I semestr/ 
 II semestr           
II semestr 

 

 

marzec 2018 
 

 
 

cały rok szkolny 

 
 
 

maj 2018 

 

koordynator 

 

 

koordynator 

 

 

wszyscy nauczyciele 

 

Marta Muszyńska 

 

zespół nauczycieli 

 

Magdalena Korzeniewska 

 

Agnieszka Pasek 

Anna Dąbek 

Marta Muszyńska 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
 

Samorząd Uczniowski 

Ewelina Pawłowska 

 

Marta Muszyńska 



oraz aktywności fizycznej. 

 13. Ankieta dla rodziców uczniów klas I-VII dotycząca 

świadomości wpływu odżywiania na zdrowie ich dzieci 

oraz znaczenia aktywności ruchowej w życiu 

człowieka. 

14. Dzień Zdrowego Żywienia (klasy VII). 

15. Światowy Dzień Zdrowia (klasy VII). 

16. Realizacja Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego „Trzymaj Formę!" 

współorganizowanego przez Główny Inspektorat 

Sanitarny oraz Polską Federację Producentów 

Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji 

strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej   

i zdrowia (klasy VII). 

17. Szkolny konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie”. 

 

 

18. Przeprowadzenie na godzinach wychowawczych, 

zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i zebraniach            

z rodzicami pogadanki/zajęć według przygotowanego 

scenariusza na temat szkodliwości nadużywania cukru 

w diecie. 

19. Ograniczanie w czasie imprez szkolnych               

i klasowych słodyczy i słodkich napojów, 

wyeliminowanie słodyczy jako formy nagrody.  

20. Przygotowywanie obiadów szkolnych zgodnie      

z zasadami prawidłowego żywienia. 

maj 2018 

 
 
 

 
 

listopad 2017 

kwiecień 2018 
 

cały rok szkolny 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

kwiecień 2018 
 

 
 
 

cały rok szkolny 

 
 
 
 
 

cały rok szkolny 

 
 

 
cały rok szkolny 

 
 
 

Marta Muszyńska 

 

 
 
Elwira Szatkowska 

Elwira Szatkowska 
 

Anna Czechowska 

 
 
 
 
 
 
 
Anna Czechowska 

Ewelina Pawłowska 

Magdalena Korzeniewska 
 

koordynator 
 

 
 
 
 
 

wszyscy nauczyciele 

 
 

 

kierownik świetlicy, 

intendent 
 



21. Dobór asortymentu w sklepiku szkolnym               

z napojami i żywnością zgodny z zasadami 

cały rok szkolny właściciel sklepiku 

 prawidłowego żywienia oraz Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia. 

22. Udział społeczności szkolnej: 
– w programie „Owoce w szkole”: grupa „O” oraz 
klasy I-III 
– w akcji „Szklanka mleka”: grupa „O” oraz klasy       
I-VII 
23. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III    

w formie gier i zabaw ruchowych. 

24. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach SKS dla 

uczniów klas IV-VII. 

25. Przeprowadzenie SIS (Szkolnych Igrzysk 

Sportowych) w klasach IV-VII. 

26. Rodzinny Turniej Sportowy dla uczniów klas I-III. 

 

 

27. Turystyka kwalifikowana – wycieczki rowerowe 

dla pracowników szkoły. 

28. Udział uczniów w miejskich zawodach 

sportowych. 

 
 

cały rok szkolny 

 
 
 

 
cały rok szkolny 

 

 
cały rok szkolny 

 
cały rok szkolny 

 
 

maj/czerwiec 

2018 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 
 
 

intendent 
 
 
 

 

 

nauczyciele w-f 

 
nauczyciele w-f 
 
nauczyciele w-f 
 

 
Wioleta Koźlak 

Elżbieta Dobryniewska 

Hubert Muszyński 
 

 
 

nauczyciele w-f 

 

Kryterium sukcesu:  

 70% uczniów zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania 

 80% rodziców ma świadomość wpływu odżywiania na zdrowie ich dzieci 

 80% rodziców ma świadomość znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka 



 90% frekwencja uczniów na zajęciach sportowych organizowanych w szkole 

 10% rodziców angażuje się w działania szkoły związane promowaniem zdrowego stylu życia oraz z podejmowaniem aktywności 

ruchowej 

 udział uczniów w różnych zawodach sportowych  

 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

 raporty z przeprowadzonych ankiet 

 sprawozdania z realizacji podejmowanych działań, dokumentacja fotograficzna, uzyskane dyplomy, certyfikaty 

 protokoły SANEPID-u 

 informacja z realizacji podejmowanych działań zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

 wystawy prac plastycznych  

 frekwencja rodziców na turniejach sportowych oraz na spotkaniu z dietetykiem 

 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 dokumentacja prowadzona przez intendenta 

 systematyczna obserwacja zawartości śniadaniówek uczniów szkoły w trakcie wspólnych przerw śniadaniowych 

 

III. Promowanie zdrowego  

       stylu życia. 

1. Prezentacja medialna dla rodziców uczniów 

klas I dotycząca wad postawy i ich konsekwencji. 

2. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń 

śródlekcyjnych. 

3. Szkolna kampania „Trzymaj się prosto” - 

sprawdzanie masy tornistrów i teczek uczniowskich 

klas I-VII. 

I semestr 

 

cały rok szkolny 

 

w I i II semestrze 

po dwa pomiary 

 

koordynator 

 

wszyscy nauczyciele 

 

w klasach I-III A. Pasek, 

w klasach IV-VII 

nauczyciele w-f 



4. Zorganizowanie na lekcjach wychowania 

fizycznego pokazu ćwiczeń pozwalających zachować 

prawidłową sylwetkę ciała. 

5. Spotkanie uczniów klas I z pielęgniarką szkolną na 

temat „Higieny jamy ustnej”. 

6. Udział uczniów w akcji fluoryzacji zębów. 

7. Pogadanka dla rodziców uczniów klas I na temat 

„Higieny głosu”. 

8. Udział w zajęciach w ramach akcji „Twoja krew, 

moje życie”. 

 

9. „Kodeks walki z rakiem”. 

10. Udział w programie Antytytoniowej Edukacji 

Zdrowotnej dla uczniów klas IV „Bieg po zdrowie”. 

11. Realizacja programu dla uczniów klas I „Nie pal 

przy mnie, proszę”. 

12. Organizacja konkursu dla świetlic popołudniowych 

„Dobre wybory”. 

 

13. Udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł. 

14. Realizacja programu profilaktyki środków 

psychoaktywnych. 

15. Spotkania z policjantem, ratownikiem wodnym. 

16. Zorganizowanie festynu z okazji „Dnia Dziecka”. 
 

17. Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III 

„Bezpieczne wakacje”. 

18. Udział uczniów klas I-III w międzyszkolnych 

I semestr 

 

 

I semestr 

 

cały rok szkolny 

I semestr 

 

I semestr 

 

 

I semestr 

cały rok szkolny 

 

II semestr 

 

II semestr 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

czerwiec 2018 
 

czerwiec 2018 

 

cały rok szkolny 

Mateusz Bielech 

Aneta Fiebig 

 

Joanna Szutkiewicz 

 

pielęgniarka szkolna 

logopeda szkolny 

 

pracownicy rejonowego 
Centru Krwiodawstwa         
i Krwiolecznictwa 
 

SANEPID 

Mateusz Bielech 

 
Anna Czechowska 

 
 

Alina Walczak  
Katarzyna Gwara   

Anna Dąbek       

Marta Muszyńska 

Katarzyna Gwara 

Anna Czechowska 

 
Ewelina Pawłowska 

Alina Walczak 

Dagmara Gruszecka 

Ewelina Pawłowska 

Marzena Januszewska 

nauczyciele edukacji 



konkursach plastycznych promujących zdrowy styl 

życia. 

19. Udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy. 

20. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej          

w klasach IV-VII. 

 

 

kwiecień 2018 

 

marzec 2018 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlicy 

koordynator 
 

 

koordynator 

Kryterium sukcesu:  

 udział całej społeczności uczniowskiej w festynie propagującym zdrowy styl życia 

 aktywny udział dzieci w akcji fluoryzacji zębów 

 aktywny udział uczniów w realizacji poszczególnych działań 

 większa świadomość rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu i oddziaływania dymu papierosowego związanego z biernym 

paleniem 

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

 sprawozdania z realizacji podejmowanych działań, dokumentacja fotograficzna  

 przygotowane prezentacje medialne 

 uzyskane dyplomy, certyfikaty 

 zaświadczenie z SANEPID-u 

 informacja z realizacji podejmowanych działań zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

 wystawy prac plastycznych 

 zapisy w dziennikach lekcyjnych 

 sprawozdanie logopedy i pielęgniarki szkolnej 

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



 opracowany zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych przekazany wszystkim nauczycielom 

 

       koordynator                                                                        dyrektor SP 15 

mgr Hubert Muszyński                                                                                                                          mgr Ewa Abrasowicz 


