
 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ  

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 

W NOWEJ SOLI 

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
 
 
 

Opracował  zespół w składzie  
 

Alicja Szymańska –  koordynator 

Mirosława Ilnicka – z-ca koordynatora 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli 

Adres: 67 – 100 Nowa Sól; ul. J. Matejki 29 

tel. 068 – 3874209; e-mail:osemka_nsol@poczta.onet.pl 
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PLAN PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

 
 

Hasło przewodnie: „Dokonuję dobrych wyborów dla zdrowia” 
 

 

„Od tego co jesz i pijesz zależy to,  jak długo żyjesz”. 

Żyję zdrowo – bo sportowo. Aktywnie spędzam wolny czas. 

 

OKREŚLENIE PROBLEMU 
 

 

Priorytety w zakresie promocji zdrowia określono, na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu z wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, uczniami oraz ich rodzicami.  

Najważniejsze z nich to bezpieczeństwo, aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie 

i higiena. Wytyczono obszary działań, które są zgodne z planem rozwoju szkoły. 

 

 

 

 

 



 3 

 

CEL GŁÓWNY 

 
Głównym celem planu „Dokonuję dobrych wyborów dla zdrowia” jest rozszerzanie 

i wzbogacanie edukacji prozdrowotnej o nowe wiadomości i umiejętności, dostosowanie 

przekazywanych treści do możliwości uczniów, wzbudzanie zainteresowania tematem i 

stosowanie różnych metod aktywizujących. Opracowany plan zachęca uczniów do dbania o 

własne zdrowie szczególnie w zakresie aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, 

bezpieczeństwa w szkole, w domu, w czasie wolnym oraz higieny osobistej i otoczenia. 

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 Propagowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego stylu życia, właściwego, zdrowego 

odżywiania się, 

 Aktywne spędzanie czasu wolnego, promowanie ruchu i sportu w życiu człowieka,    

zapobieganie wadom postawy, 

 Życie bez nałogów, kształtowanie nawyków higienicznych,  

 Promowanie bezpiecznych zachowań w trosce o swoje bezpieczeństwo, uczymy się 

pomagać innym.  

 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

 

I. Promowanie ruchu i sportu w życiu człowieka - zapobieganie wadom postawy 

II. Życie bez nałogów,  kształtowanie nawyków higienicznych 

III. Wiemy jak zdrowo się odżywiać  

IV. Dbamy o swoje bezpieczeństwo i uczymy się pomagać innym  

     



 

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ 

 

Obszary działań Formy realizacji Realizujący 

Termin 

realizacji 

 

Forma 

dokumentowania 

 

I. 

 
Promowanie ruchu i 

sportu w życiu 

człowieka-   
zapobieganie wadom 

postawy. 

Formy spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja i turystyka) –

pogadanki dla uczniów klas I-VII 

wychowawcy  

klas I-VII 
II semestr dzienniki lekcyjne 

Udział uczniów w wycieczkach, rajdach, imprezach sportowych  

i rekreacyjnych  

wychowawcy 

 klas I-VII 
jesień, wiosna karty wycieczek 

Marszobieg dla uczniów klas I – VII i nauczycieli pod hasłem „SP8” 

biega 

Udział uczniów w Mini Biegu Solan 

Samorząd 

Uczniowski 

nauczyciele wych. 

 fizycznego 

czerwiec dzienniki lekcyjne 

sprawozdanie SU 

 

Chwila dla zdrowego kręgosłupa: „Chcesz kręgosłup zdrowy mieć, 

prosto siedź” -  materiały dydaktyczne 

Gazetka edukacyjna w holu szkoły - upowszechnianie ćwiczeń 

wzmacniających kręgosłup, odchudzony plecak i tornister  

wychowawcy klas  

 

pielęgniarka szkolna 

 

A. Szymańska 

wg planu 

pracy 

wychowawcy 

październik 

dzienniki lekcyjne 

gazetki klasowe 

Przeprowadzenie godzin wychowawczych nt. rozwijania umiejętności 

samodoskonalenia i samokontroli w zachowaniu prawidłowej postawy 

 ciała  

 systematyczne sprawdzanie wyposażenia tornistrów uczniów kl. I – 

III (ważenie tornistrów) 

 wybiórcze sprawdzanie plecaków dla klas IV - VII 

Przygotowanie ulotek dla rodziców nt. wyposażenia tornistra 

„Odchudzony tornister sposobem na zdrową postawę ucznia” 

wychowawcy klas  

I – VII 

pielęgniarka 

przedstawiciele 

sanepidu 

A. Szymańska 

cały rok 

 

 

październik 

dzienniki lekcyjne 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla kl. I – III: 

Mój plecak szkolny – co zawiera?   

A. Szymańska 
listopad  wyniki konkursu, 

wystawa prac, 

zdjęcia 
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I. 

 

Życie bez nałogów, 

kształtowanie 

nawyków 

higienicznych 

 

Kontynuacja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - dla 

uczniów i nauczycieli całej szkoły 

 

Nowe substancje uzależniające (napoje energetyzujące, dopalacze) - 

pogadanki  

Spektakle profilaktyczne, filmy, zajęcia psychoedukacyjne 

pedagog szkolny 

 

wychowawcy klas 

IV – VII 

 

 

II semestr 

 

 

 

 

 

dokumentacja 

pedagoga 

 

 

 

Szkodliwość nikotyny na organizm człowieka – pogadanki, wykłady i 

debaty uczniów klas IV - VII 

(spotkanie prowadzone przez PSS-E Nowa Sól) 

 Ankieta dla klas IV-VII 

 Światowy Dzień bez Papierosa  

 

 Propagowanie wolnego od nikotyny stylu życia z uwzględnieniem 

biernego palenia – pogadanki dla uczniów klas I – III 

Przygotowanie gazetek klasowych i wystaw w  zakresie tematyki: 

 Bierne palenie mi szkodzi 

Samorząd 

Uczniowski 

przedstawiciele 

sanepidu 

pielęgniarka szkolna 

wychowawcy klas 

wg  planu 

pracy 

wychowawcy 

dzienniki lekcyjne 

 

 

 

 

gazetki klasowe 

Między nami kobietkami – prelekcja p. D. Odoroskiej z Procter  

Gembal – dla uczennic klas VI i VII 

 

Profilaktyka antyrakowa - spotkanie z rodzicami, pogadanka 

„Jak wykrywać raka piersi, jak się badać”, pomiar wagi 

pielęgniarka szkolna 

A. Nowicka 

 

przedstawiciele 

sanepidu 

 

 

cały rok 

 

 

 

dzienniki lekcyjne 

dokumentacja 

pielęgniarki 

 

 

 

Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne – pogadanki: 

 higiena jamy ustnej jako ważny czynnik zapobiegający 

próchnicy 

 czysta skóra - zdrowie i uroda 

 higiena wzroku i słuchu jako ważne elementy percepcji 

 odpoczynek jako ważny element higieny 

wychowawcy klas cały rok sprawozdanie z 

konkursu 

Wykonanie gazetki na temat zdrowego trybu życia (skutki nadużywania 

alkoholu, papierosów i innych używek) 

 

Samorząd 

Uczniowski 

koła przyrodnicze 

listopad  gazetka w holu 

szkoły 
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Spotkanie ze stomatologiem uczniów klas I pod hasłem „Chrońmy 

dziecięcy uśmiech” – przegląd uzębienia uczniów 

Prezentacja multimedialna nt. higieny jamy ustnej i wpływu odżywiania 

Profilaktyka fluorkowa uczniów klas I - VII 

 

Konkurs plastyczny klas I – III pt. „Zdrowy uśmiech” 

Prezentacja multimedialna, gazetka edukacyjna  

stomatolog 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

A. Szymańska 

I semestr dzienniki lekcyjne 

dokumentacja 

pielęgniarki 

 

 

 hol szkoły 

 Reklama  zachowań prozdrowotnych w środowisku lokalnym 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły na temat: 

1) Dekalog Zdrowego Odżywiania, wartości odżywcze drugiego 

śniadania. 

2) Zapobieganie wadom postawy, wyposażenie tornistra. 
3) Zgubne skutki palenia papierosów, bierni palacze 

 

G. Cegiełka 

A. Szymańska 

I semestr strona szkoły 

 

IV. 

 

Wiemy jak zdrowo 

się odżywiać 

Udział w programach:  

 Owoce i warzywa w szkole 

 Szklanka mleka 

 Trzymaj formę 

 Zdrowo jem, więcej wiem 

pedagog szkolny 

 

 

A. Nowicka 

wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

 
październik/maj 

dokumentacja 

pedagoga 

Założenia edukacji żywieniowej – pogadanki, prelekcje i prezentacje 

multimedialne do pobrania w s. 403:  

 Bilans zysków i strat, 

 Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie (klasy I) 

 Choroby dietozależne – co nas czeka w przyszłości? 

 Mądre zakupy – kryteria wyboru żywności 

 Różne oblicza cukru – indeks glikemiczny, następstwa 

spożywania słodyczy przez dzieci 

 Stawiam na śniadanie – znaczenie I i II  śniadania  

wykorzystane z programu - Zdrowo jem, więcej wiem 

podczas zajęć i zebrań z rodzicami 

wychowawcy klas 

A. Szymańska 

wg  planu 

pracy 

wychowawcy 

dzienniki lekcyjne 
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Pogadanki nt. „Zdrowe odżywianie – co to znaczy?” oraz „Higiena 

żywienia” 

Spotkanie z dietetykiem uczniów kl. I –IV „Wybieram zdrowie i 

zdrowe odżywianie” – problem niedowagi, nadwagi i otyłości u dzieci 

dietetyk 

 

pielęgniarka 

wg  planu 

pracy 

wychowawcy 

dzienniki lekcyjne 

„Rola rodziców w modelowaniu u dziecka prawidłowych nawyków 

żywieniowych poprzez urozmaiconą dietę oraz aktywność fizyczną” 

– (spotkanie prowadzone przez dietetyka) podczas zebrania z rodzicami 

dietetyk 

pielęgniarka 

A. Szymańska 

I semestr dokumentacja 

lista obecności 

zdjęcia 

Redagowanie i rozpowszechnianie wśród społeczności szkolnej menu 

„Zdrowo jemy, silni się czujemy” 

 Redagowanie i zamieszczanie w gazetce szkolnej artykułów o 

zdrowym stylu życia 
 Ankieta dotycząca żywienia  - uczniowie  klas IV   

 pomiary ciała (BMI), nauka umieszczania swoich pomiarów na 

siatkach centylowych 

 Marchewkowy dzień w szkole 

nauczyciele 

przyrody 

 

 

A. Nowicka 

I semestr dzienniki lekcyjne 

ankieta 

zdjęcia 

Dzień Patrona 

 gry i zabawy ruchowe w formie rywalizacji klasowej 

 stoisko "Wiem co Jem" 

 sztafeta klasowa o koszyczek jabłek 

wychowawcy klas 

I – IV 

Samorząd 

Uczniowski 

A. Nowicka 

II semestr sprawozdanie  

zdjęcia 

 Warzywa i owoce na talerzu – wspólne przygotowywanie w klasach  

drugich śniadań (kanapek, surówek, soków) 

pielęgniarka szkolna 

wychowawcy 

rodzice  

cały rok zdjęcia 

dzienniki lekcyjne 

 Wystawa informacyjna nt. „Czy zdrowo żyjemy? 

 

Przygotowanie i zaprezentowanie przedszkolakom  inscenizacji  
„Żyj zdrowo” 

 

A. Szymańska 

pielęgniarka szkolna 

luty/ marzec 

 

kwiecień/maj 

zdjęcia 

sprawozdanie 

hol szkoły 

 
 

IV. 
 

Dbamy o swoje 

bezpieczeństwo  
i uczymy się 

pomagać innym. 
 

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy  „Ratujemy i uczymy 

ratować” – uczniowie klas III i IV 

pielęgniarka szkolna 

Alicja Szymańska 

Anna Nowicka 

II semestr dokumentacja 

pielęgniarki, 

dzienniki lekcyjne 

Spotkanie uczniów klas I z policjantem, nauka przechodzenia przez 

ulicę oraz na sygnalizacji świetlnej 

 

wychowawcy klas I 

przedstawiciele 

Policji 

wrzesień dzienniki lekcyjne 
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 Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i 

chodnikach – dla uczniów klas II – VII 

Wyjścia do Komendy Policji w Nowej Soli  

wychowawcy klas 

II-VII 

wrzesień dzienniki lekcyjne 

 Konkurs plastyczny 

 Telefon może uratować życie 

 Kto się popisuje, ten potem żałuje 

A. Szymańska listopad 

luty 

 

sprawozdanie z 

konkursu 

zdjęcia 

 Przygotowanie uczniów klas IV do uzyskania karty rowerowej 

 

M. Oleksiak II semestr lista z wynikami 

egzaminu 

 Pogadanki dla uczniów klas I – VII nt. 

„Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie 

na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży 

(Internet, telefonia komórkowa, odtwarzacze muzyki) 

wychowawcy klas 

J. Czyżowicz 

E. Matych 

grudzień dzienniki lekcyjne 

 Wykonanie plakatów, przestrzegających społeczność szkolną o 

zagrożeniach internetowych 

J. Czyżowicz 

E. Matych 

II semestr wykonane plakaty, 

wystawa plakatów 



 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

 
 Pracownicy szkoły i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i 

zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają innych, zwłaszcza 

rodziców do podjęcia podobnych starań. 

Spodziewane efekty to: 

 uczniowie mają świadomość wdrażania w szkole polityki w zakresie zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej. 

  uczniowie czynnie uczestniczą w kulturze fizycznej, dbając o swoje kręgosłupy i wagę ciała.  

  uczniowie zdrowo się odżywiają i dokonują właściwych wyborów, doceniają rolę I i II śniadania 

w jadłospisie dzieci i młodzieży.  

 uczniowie aktywnie spędzają czas wolny dokonując właściwych wyborów zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami (różne dziedziny sportu). 

 uczniowie potrafią prawidłowo wezwać pomoc, niektórzy jej samodzielnie udzielić. Bawią się 

bezpiecznie.  

 

EWALUACJA 

 

Ewaluacji wyników zaplanowanych działań dokona koordynator zespołu ds. promocji zdrowia 

wraz z członkami zespołu.  

Wyniki zostaną przedstawione w formie raportu. Ocenie zostanie poddane głównie stopień 

realizacji zaplanowanych działań oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie uczniów i pozostałej 

społeczności szkolnej.  

 

Adresaci: uczniowie klas I –VII 

 
Program realizują: 
- Koordynator ds. promocji zdrowia – Alicja Szymańska 

- Z-ca koordynatora ds. promocji zdrowia – Mirosława Ilnicka 

- wychowawcy klas, nauczyciele, pielęgniarka, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, 

SANEPID, Nature House – dietetycy, stomatolog, Samorząd Uczniowski  

 

Formy działania:  
warsztaty, pokazy, pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, wycieczki, konkursy, imprezy sportowo – 

rekreacyjne  
 

 


