
 
HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA  
W RAMACH PROGRAMU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 

	  

Rok	  szkolny	  2016/2017	  
	  

Zespół	  Placówek	  Oświatowych	  

Publiczna	  Szkoła	  Podstawowa	  	  im.	  Stanisława	  Staszica	  w	  Wąsewie	  

	  
„Promujemy	  zdrowie	  nie	  dlatego,	  że	  jest	  ważne	  ale	  dla	  tego,	  że	  bez	  niego	  wszystko	  inne	  jest	  nieważne.”	  



 

 Problem priorytetowy:  

Grupa uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe.  

Opis problemu priorytetowego:  

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy,  obserwacji nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz analizy ankiet 
przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów stwierdzono,  że znaczna grupa uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe. Wskazano na niepokojące 
zjawiska w zakresie odżywiania uczniów:  

a) wielu przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania, 
b) znaczna grupa nie przynosi II śniadania do szkoły,  
c)  spożywają zbyt małą  ilość  warzyw i owoców, ciemnego pieczywa, 
d)  nieregularne spożywają posiłki, 
e) wybierają  produkty niezdrowe dla organizmu. 
 
Przyczyny istnienia problemu:	  	  

	  • niewłaściwe nawyki wyniesione z domu rodzinnego,  
• zapracowanie rodziców i brak pełnej świadomości na temat znaczenia śniadania w dziennym harmonogramie żywienia dziecka, 
• brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju,  
• nieznajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu , 
• niski poziom wiedzy dotyczącej wpływu właściwego odżywiania na zdrowie młodego człowieka, 
• negatywny wpływ reklam na sposób odżywiania. 

Uzasadnienie:  

     Odżywianie ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu ludzkiego i warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny oraz sprawność umysłową ucznia                           
w wieku szkolnym. O tym, że aby być zdrowym, trzeba się właściwie odżywiać, wiedzą zapewne wszyscy. Niestety, nie wszyscy starają się tę wiedzę 
pogłębiać i wykorzystywać. Nieracjonalne żywienie dzieci, m.in. przekarmienie albo niedożywienie, powoduje częstsze infekcje, ale także kłopoty szkolne, np. 
trudności z koncentracją uwagi. Złe odżywianie może się stać także powodem wielu chorób, takich jak: nadwaga, otyłość, wady postawy i inne. 



   Propozycje rozwiązania problemu: 

Ø   Opracowanie przez zespół  nauczycieli ds. Promocji Zdrowia planu działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców. 
Ø   Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat realizowanych zadań i zachęcanie rodziców do współpracy. 
Ø   Prowadzenie przez społeczność szkolną systematycznych działań propagujących zdrowe odżywianie. 
Ø   Przygotowanie przez uczniów każdej klasy jednego wydarzenia dla całej społeczności z zakresu promocji zdrowego odżywiania. 
Ø   Zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe. 

 

ELEMENTY OPIS/METODA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

 

   I .CEL 

 

1.   Kryterium sukcesu                             

 

 

2.   Sposób sprawdzenia czy 

osiągnięto cel 

 

 

 

Poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania 

wśród uczniów i rodziców. 

ü   60% rodziców dostrzeże działania podejmowane przez 
szkołę w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, 

ü   60 % uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania               
w zakresie odżywiania 

ü   uczniowie z zaangażowaniem będą uczestniczyć                           
w realizacji zadań 

ü   zwiększy się świadomość uczniów i rodziców na temat 
wpływu odżywiania na zdrowie człowieka 
 
   sprawozdania	  z	  przeprowadzonych	  działań,	  	   
   dokumentacja	  fotograficzna, 
   	  analiza	  zapisów	  w	  dziennikach	  lekcyjnych,	  protokołów	  spotkań	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
z	  rodzicami, 
   	  	  artykuły	  na	  szkolnej	  stronie	  internetowej, 
   	  aktywność	  	  uczniów	  w	  różnego	  rodzaju	  akcjach	  promujących	  
zdrowe	  odżywianie 
   przeprowadzenie	  badania	  ankietowego	  wśród	  uczniów	  i	  rodziców 

 

 

  



II. ZADANIA    

ZADANIE 1 Propagowanie w społeczności szkolnej i lokalnej zdrowych 
nawyków żywieniowych. 

  

1.   Kryterium sukcesu ü   Po sprawdzeniu dokumentacji 100 % wykonania zadania. 
ü   Uczniowie znają zasady zdrowego odżywiania.  

  

2.   Metody realizacji 1.   Opracowanie harmonogramu działań na rok szkolny 2016/2017. 
 

2.   Zamieszczenie harmonogramu   na stronie internetowej szkoły. 
 

3.   Prelekcje, pogadanki nt. zdrowego odżywiania  dla rodziców.    
4.   Artykuły (nauczyciele/rodzice/uczniowie) dotyczące 

prawidłowych zachowań żywieniowych zamieszczone na stronie 
internetowej szkoły.  

5.   Przygotowanie przez klasę określonego wydarzenia związanego 
z promocją zdrowia, uwzględniając:. 
Ø   Światowy Dzień Serca (27 września ) 
Ø   Światowy Dzień Chleba (16 października) 
Ø   Światowy Dzień Życzliwości (21 listopada) 
Ø   Światowy Dzień Walki z Otyłością (01 marca) 
Ø   Światowy Dzień Wody (22 marca) 
Ø   Światowy Dzień Zdrowia (07 kwietnia) 
Ø   Światowy Dzień Soku (30 maja) 

6.Udział w projekcie  „Śniadanie daje moc”. 

7. „Zdrowa rodzina” – prezentacja efektów pracy podczas festynu  
(Dnia Rodziny) lub podczas zebrania z rodzicami. 

8. Stoisko ze zdrową żywnością. 
 

VII 2016r. 

IX 2016r. 
 

 

  raz w półroczu  
dwa w półroczu 
 
 
 
IX 2016r. 
X 2016r. 
XI 2016r. 
III 2017r. 
III 2017r. 
IV 2017r. 
V 2017r. 
 
 
 
 
 
 
 

XI 2016r. 
 
V 2017r. 
 
  
r. szk. 2016/2017 
 

 
Koordynator  
 
 

Wychowawcy klas 
Członkowie zespołu 
ds. Promocji Zdrowia 
 
 
Wychowawcy 
 klas I – VI  
 
Wychowawca kl.III a 
 
Wychowawca kl.V 
Koordynator 
Samorząd 
Uczniowski 
Wychowawca kl. II 
 
Wychowawcy  
 
Wychowawcy 
Koordynator 
Przedstawiciel RR 

3.   Sposób monitorowania - po warsztatach, zajęciach dla uczniów ewaluacja np. metodą 
„buźki”, „oś zadowolenia”,  
- sporządzanie na bieżąco notatek z przeprowadzonych działań  
- prezentacja działań na facebooku. 

 Członkowie Zespołu 
Koordynator 

4.   Sposób sprawdzenia czy 
wykonano zadanie 

1.Przejrzenie protokołów ze spotkań z rodzicami.  
2. Informacje o działaniach, artykuły zamieszczone na stronie 

V – VI 2017r. Koordynator 
Wychowawca kl. IIIb 



internetowej szkoły. 
 3. Zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań i zdjęć. 
4. Zdjęcia i notatki na facebooku. 

ZADANIE II Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami zdrowego 
odżywiania. 

  

      1. Kryterium sukcesu  - 90 % uczniów zna zasady zdrowego odżywiania 
-  80 % badanych rodziców zna zasady zdrowego odżywiania 

  

2. Metody realizacji 1. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów – Budowanie piramidy 
zdrowia. 
2. Opracowanie przez klasę plakatu (grupy produktów 
żywnościowych i ich wpływ na organizm człowieka) 
3. „Soczek dla każdego” – Samorząd Uczniowski przygotowuje soki 
i zaprasza na degustację społeczność szkolną. 
4.„Dzień śnieżynki”. Przetwory mleczne. Degustacja przygotowana 
przez rodziców uczniów klas I – III. 
5. „Rodzaje pieczywa – degustacja przygotowana przez kierownika 
piekarni i członków SU. (pieczywo razowe i pełnoziarniste, 
pieczywo na zakwasie) 
Wycieczka do piekarni uczniów klasy III. 
6.  Makaron pełnoziarnisty, razowy – stoisko do degustacji 
zorganizowane przez pracowników stołówki szkolnej. 
7. Udział w programie „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” 
 

Zgodnie z planem 
pracy 
wychowawcy  
IX 2016r. 
X – XI 2016r. 
XI – XII 2015r. 

I – II.2017r. 
 
X 2016r. 
 
 
IX 2016r. 
 
 
cały rok 

Wychowawcy klas I                  
 
 
Nauczyciel plastyki 
Samorząd 
Uczniowski 
 
Wychowawcy 
 
Koordynator 
 
 

Pracownicy stołówki 
szkolnej 
 
Wychowawcy klas                
I – VI  

3.   Sposób monitorowania - przygotowanie i zamieszczenie artykułów na stronie internetowej 
szkoły 
- prezentowanie wytworów uczniowskich na gazetce ściennej 
- ewaluacja po przeprowadzonych zajęciach 
- rozmowy z osobami współpracującymi z koordynatorem 

Na bieżąco Członkowie zespołu 

4.   Sposób sprawdzenia czy 
wykonano zadanie 

1. Informacje o działaniach, artykuły zamieszczone na stronie 
internetowej szkoły. 
2. Zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, 
plakatów i prezentacji multimedialnych. 
3. Sondaż  dla uczniów i rodziców. 
4. Notatki i zdjęcia na facebooku. 
 

dwa razy w roku Koordynator 
Wychowawca kl. IIIb 



ZADANIE III Dbałość o kulturę spożywania posiłków.   

1.   Kryterium sukcesu 
 

90 % uczniów kulturalnie zachowuje się na stołówce oraz podczas 
wszystkich działań związanych ze spożywaniem posiłków 
95 % uczniów z sumiennością pełni dyżur na stołówce 

  

 2.   Metody realizacji 1. Przypomnienie uczniom zasad kulturalnego zachowania się 
podczas spożywania posiłku – cykl warsztatów dla uczniów. 
2. Dbałość o higienę podczas przygotowywania posiłków przez 
uczniów. 
3. Pełnienie dyżurów przez uczniów na stołówce szkolnej. 
4. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli na stołówce szkolnej. 
5. Codzienne prezentowanie jadłospisu na stołówce. 
 

IX, X każdego 
roku,  
Systematycznie 
 
Wg odrębnego 
harmonogramu 

Wychowawcy 
 
Wychowawcy 
Samorząd 
Uczniowski 
Z-ca dyrektora 
Pracownicy stołówki 
szkolnej 

3.   Sposób monitorowania - śledzenie zapisów w klasowych zeszytach opinii 
- obserwacja zachowania uczniów w stołówce szkolnej i podczas 
działań związanych z przygotowywaniem posiłków 
- harmonogram dyżurów uczniów na stołówce zamieszczony na 
tablicy ogłoszeń 

raz w miesiącu Przewodniczący SU 
Pracownicy stołówki 
Wychowawcy 
Samorząd 
Uczniowski 

4.Sposób sprawdzenia czy 
wykonano zadanie 

1. Obserwacja zachowań uczniowskich w czasie spożywania                            
i przygotowywania  posiłków. 
2. Harmonogram dyżurów uczniowskich na stołówce. 
3. Harmonogram dyżurów nauczycieli na stołówce. 

 Koordynator 
Wychowawca kl. IIIb 

   

 Problem priorytetowy:  

Grupa uczniów jest mało aktywna ruchowo. 

Opis problemu priorytetowego:  

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy: rozmów z uczniami i ich rodzicami i analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców  i uczniów stwierdzono,  że 
znaczna grupa uczniów spędza zbyt dużo czasu przed telewizorem lub komputerem,  rzadko podejmuje aktywność ruchową. Również znaczna grupa rodziców 
biernie spędza czas wolny.  

 



Przyczyny istnienia problemu:	  	  

•   niewłaściwe nawyki wyniesione z domu rodzinnego i otoczenia, 	  
•    zapracowanie rodziców i brak pełnej świadomości na temat znaczenia ruchu w życiu człowieka,	  
•   preferowanie biernych form wypoczynku,	  
•   brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu, 
•   niechęć do podejmowania aktywności ruchowej, 
•   brak świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.  

Uzasadnienie:  

   Aktywność fizyczna stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole                                     
i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Brak aktywności ruchowej wśród uczniów wpływa na powstawanie wad postawy, otyłości i apatię. Wady 
postawy obniżają jakość życia, prowadzą do wielu chorób, mogą powodować frustracje i obniżenie samooceny –szczególnie w wieku dojrzewania. Aktywność 
ruchowa w wieku dziecięcym: 

• determinuje wszechstronny rozwój organizmu, 
• kształtuje prawidłową postawę ciała, 
•wpływa na wyrabianie podstawowych cech motorycznych,  
• wpływa na zwiększanie odporności fizjologicznej,  
• kształtuje pozytywne nawyki ruchowe,  
•wyrabia cechy niezbędne w dorosłym życiu: odporność na stres, równowagę emocjonalną, wytrzymałość psychiczną. 
Wobec powyższych faktów wybór problemu priorytetowego jest bardzo oczywisty: nie ma zdrowia fizycznego i psychicznego bez aktywności  
fizycznej.   

   Propozycje rozwiązania problemu: 

Ø   Opracowanie przez zespół  nauczycieli ds. Promocji Zdrowia planu działań promujących aktywność ruchową. 
Ø   Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat realizowanych zadań i zachęcanie rodziców do współpracy i uczestnictwa                                   

w proponowanych działaniach. 
Ø   Prowadzenie przez społeczność szkolną systematycznych działań propagujących aktywność ruchową. 



Ø   Udział uczniów w zawodach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych mających na celu promocję aktywności fizycznej jako podstawowego czynnika 
warunkującego zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Ø    Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących ruch. 
Ø   Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i pracy umysłowej połączone ze spotkaniami                                  

z kompetentnymi osobami. 
 
 

ELEMENTY OPIS/METODA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

 

   I .CEL 

 

1.   Kryterium sukcesu                             

 

2.   Sposób sprawdzenia czy 

osiągnięto cel 

 
Zwiększenie liczby uczniów  i rodziców podejmujących aktywność 
ruchową. 

ü   20% rodziców zaangażuje się w działania szkoły związane                               
z podejmowaniem aktywności ruchowej 

ü   20 % nauczycieli podejmie aktywność ruchową 
ü   85 % uczniów z zaangażowaniem będzie uczestniczyć                          

w realizacji zadań       
                     
   sprawozdania	  z	  przeprowadzonych	  działań,	  	   
   dokumentacja	  fotograficzna, 
   	  analiza	  zapisów	  w	  protokołów	  spotkań	  	  z	  rodzicami, 
   	  artykuły	  na	  szkolnej	  stronie	  internetowej, 
   przeprowadzenie	  badania	  ankietowego	  wśród	  rodziców. 

 

  

II. ZADANIA    

ZADANIE I Uczniowie i rodzice znają znaczenie aktywności ruchowej                            
w życiu człowieka. 

  

1.   Kryterium sukcesu 90 % uczniów wie, jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu 
człowieka 
70 % badanych rodziców ma świadomość znaczenia aktywności 
ruchowej w życiu dorosłego człowieka 

  

2.   Metody realizacji 1. Pogadanki dla rodziców. 
2.Spotkanie ze sportowcem. 
3. Wywiady z uczniami (sukcesy sportowe) 

raz w półroczu 
r. szk. 2016/2017 
raz w półroczu 

Wychowawcy klas 
Nauczyciel wych. 
fizycznego 



4. Kalendarz młodego sportowca  - Gimnastyka poranna 
 
5. Ćwiczenia śródlekcyjne we wszystkich klasach. 

raz na dwa 
miesiące 
cyklicznie 

Wychowawcy klas 
 I - III 
Wychowawcy klas 
 

3.   Sposób monitorowania - sporządzanie na bieżąco sprawozdań z przeprowadzonych działań 
wraz z ewaluacją stopnia zadowolenia uczniów  

na bieżąco członkowie zespołu 

 

4.   Sposób sprawdzania czy 
wykonano zadanie 

1. Informacje o działaniach (artykuły, zdjęcia) zamieszczone na 
stronie internetowej szkoły/gminy. 
3. Zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, 
plakatów i prezentacji multimedialnych. 
4. Zapisy w dziennikach lekcyjnych. 
5. Zapisy w protokołach zebrań z rodzicami. 
5. Badanie ankietowe dla uczniów i rodziców. 

 Koordynator 

Wychowawca kl.IIIb 

ZADANIE II Uczniowie i rodzice  biorą udział w działaniach oferowanych 
przez szkołę w zakresie aktywności ruchowej. 

  

1.   Kryterium sukcesu 90 % uczniów weźmie udział w podejmowanych działaniach 
15 % rodziców bierze udział w działaniach proponowanych przez 
szkołę 

  

2.   Metody realizacji 1.   Wyjazdy na basen – uczniowie. 

 

2.   Nordic Walking - nauczyciele/rodzice/ pracownicy 
niepedagogiczni  szkoły. 

 
 

3.   Rajd rowerowy. Nauczyciele /rodzice/pracownicy 
niepedagogiczni szkoły/uczniowie. 
 

4.   Zorganizowanie wyjazdu  na narty lub łyżwy. 

5.   Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły. 

6.   Bieg uliczny – „Bieg po zdrowie przeciw nałogom” 

uczniowie/rodzice (podczas Dnia Rodziny). 

raz na dwa 
miesiące 
 
4 miesiące 
 
 
 
co najmniej raz          
w roku 
 
raz w roku 
 
cyklicznie 
 
 
raz w roku 
 

Nauczyciel wych.. 
fizycznego 
 
Członkowie zespołu 
 
 
 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 
Koordynator 
Koordynator 
Wychowawca kl. V 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 
 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 



 
7.   Rozgrywki tenisa stołowego – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 

im. Ryszarda Łoniewskiego uczniowie/rodzice. 

8.   Czwartkowy ruch przy muzyce. 

9.   Bal karnawałowy – „Karnawałowe szaleństwo sportowe” 

10.  „Witamy wiosnę na sportowo” – pierwszy dzień wiosny. 

11.  Dzień Dziecka –„Bądźmy aktywni” (rodzice/uczniowie) 

12.  Sportowe pożegnanie roku szkolnego. 

13.  Quiz -   dotyczący dyscyplin sportowych.  

14.  Projekty w klasach I – III – „Taniec moją pasją”.  

15.  Happening – „ Ruch to zdrowie”  

 
16.  Zawody sportowe. 

 
I  2017r. 
 
cyklicznie przez 
cały rok 
 2017r. 
III 2017r. 
 
VI 2017r. 
 
 
r. szk. 2016/2017 
V 2017r. 
 
IV 2017r 
 
 Zgodnie z 
harmonogramem 

 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 
 
Koordynator 
 
Wychowawcy kl.I-III 
 
 
Wychowawcy 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 
Koordynator 
Wychowawcy kl.I-III 
 
Wychowawcy                 
klas I-VI 
Nauczyciel wych.. 
fizycznego 

3. Sposób monitorowania - sporządzanie na bieżąco notatek z przeprowadzonych działań  na bieżąco Członkowie zespołu 

4.   Sposób sprawdzania czy 
wykonano zadanie 

1. Informacje o działaniach (artykuły, zdjęcia) zamieszczone na 
stronie internetowej szkoły/gminy. 
2. Zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, 
plakatów i prezentacji multimedialnych. 

 Koordynator 

Wychowawca kl. IIIb 

Koordynator: mgr Anna Dorota Skalik                                                                                                                            Dyrektor: mgr Roman Malicki 


