PLAN DZIAŁAŃ
DO REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁY
PROMUJĄCEJ ZDROWIE
DLA KLAS 0 – VI

„Bezpiecznie i miło, by się w szkole lepiej żyło”

ROK SZKOLNY 2015/2016

PRIORYTET: Wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz zwiększenie poziomu
kultury osobistej
ZADANIA:
>
>
>
>
>
>

przekazanie, utrwalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
kształtowanie postawy dbania o zdrowie i bezpieczeństwo przez członków społeczności naszej placówki;
umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości;
wzbogacanie umiejętności z zakresu savoir vivre´u, wzajemnej życzliwości, szacunku, tolerancji;
kształtowanie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, niwelowanie niewłaściwych zachowań;
zachęcanie i przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia z zamiarem wprowadzenia zmian na stałe;

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROGRAMY, PROJEKTY:
Program edukacyjny „Trzymaj Formę" dla uczniów klas IV - VI – M. Krupa, P. Marszałek;
Program „Zachowaj Trzeźwy umysł”- dla klas IV-VI- M. Krupa;
Program „Zawsze razem” dla klasy III – higienistka szkolna
Program „Bezpieczne wakacje”- dla klas I-VI - wychowawcy kl. I-VI;
Program WOŚP „Ratujmy i uczmy ratować” dla klas 0-VI – A. Kłak, B. Sieczkowska, P. Marszałek, E. Marszałek; higienistka
szkolna;
> Program „Szklanka mleka” dla klas I-VI –B. Sieczkowska;
> Program „Owoce w szkole” dla klas I-III – E. Marszałek;
>
>
>
>
>

2

PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ
ZADANIA DO
REALIZACJI
Prowadzenie
edukacji
z zakresu
bezpieczeństwa
i profilaktyki.
Wdrażanie
zasad
bezpieczeństwa
w szkole i poza
nią

Działania
podejmowane
na rzecz
bezpieczeństwa
w szkole i poza
nią.

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

l. Rozpowszechnienie wśród uczniów i rodziców procedur
i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz
czuwanie nad ich respektowaniem przez cały rok szkolny
2015/2016.
2. Przestrzeganie obowiązujących regulaminów:
- „Regulamin bezpiecznego korzystania z placu zabaw",
- „Regulamin korzystania z obiektów sportowych";
3. Zawarcie „Umowy" pomiędzy nauczycielami a uczniami i
ich rodzicami dotyczącej właściwej postawy ucznia;
- Punktowy System Oceniania Zachowania klas IV-VI;
- Ocenianie zachowania w klasach I-III.
5. Spotkania i warsztaty, teatry profilaktyczne dla uczniów,
pracowników szkoły i rodziców podnoszące poziom wiedzy z
zakresu bezpieczeństwa.
1.Udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych
podnoszących stan bezpieczeństwa, realizacja programów:
-„ Bezpieczne wakacje”;
- „Ratujmy i uczmy ratować”.
2. Przygotowanie uczniów, organizacja i przeprowadzenie
egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową.
3. Przypomnienie pracownikom szkoły i uczniom sposobu
ewakuacji i przeprowadzenie alarmu próbnego.
4. Realizacja przedsięwzięć z udziałem specjalistów spoza
szkoły mających na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie zakresu
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cały rok

ODPOWIEDZIALNI

wychowawcy klas 0-VI

wrzesień

cały rok

cały rok

Wrzesień 2015r.

B. Sieczkowska,
E. Świnicka
E. Marszałek, P. Marszałek,
Higienistka szkolna
T. Lenart
P. Marszałek

Kształtowanie
właściwych
zachowań
i postaw.

Działania
profilaktyczne
w zakresie
uzależnień.
Ukazanie
szkodliwości
działania
środków

działań podnoszących poziom bezpieczeństwa - spotkanie z
policjantem.
5.Organizowanie wycieczek na drogę, wyrabianie nawyków
bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla uczniów klas 0 III.
6.Udział uczniów w Ogólnopolskich Konkursach:
- Konkurs wiedzy pożarniczej,
- Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
7. „Masz wybór-wybierz sport i rekreację". Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach
godzin dodatkowych.
8.Organizowanie wyjazdów na basen, lodowisko oraz
wycieczek szkolnych.
9. Konkurs plastyczny dla klas I-III na znak nakazu lub zakazu
dotyczący bezpiecznego zachowania na terenie szkoły.
10. Konkurs na rymowankę dotyczącą bezpiecznego
zachowania.
12. Przegląd piosenki o bezpieczeństwie w domu, szkole, na
ulicy, pod hasłem „Bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy".
13. WDN „Dziecko agresywne w szkole”.
1. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki oraz
programów :
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
-„Trzymaj formę”;
- „Zawsze razem”
2. Zajęcia na temat „Hałas - skutki i zapobieganie"- kl. I-III
3.Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - 05.02.2013r.
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Wrzesień 2015r.

wychowawcy klas 0-III

Wrzesień/Październik
2015

Wiosna 2016

P. Marzszałek

cały rok

P. Marszałek
wychowawcy

Jesień 2016

E. Marszałek

II sem.

E. Marszałek
M. Lenart-Całka

cały rok

M. Krupa

25 kwietnia

E. Marszałek

luty 2016r.

dyr. G. Polewczak kl. 0-III

uzależniających

Przeprowadzenie w klasach 0-VI lekcji poświęconej tej
tematyce.
Wykonanie gazetki na korytarzu (uczniowie kl. 4-6).

T. Lenart – kl. 4-6
T. Lenart

Międzyszkolny konkurs informatyczny.

PRIORYTET: KULTURA OSOBISTA
ZADANIA DO
REALIZACJI

SPOSOBY REALIZACJI

Wybory "Ucznia l. Opracowanie regulaminu „Ucznia z klasą", wychowawcy
wspólnie z uczniami opracowują zestaw cech jakimi powinien
z klasą"
charakteryzować się „Uczeń z klasą”.
2. Konkurs informatyczny na logo „Uczeń z klasą".
3.Konkurs na „Ucznia z” klasą",
4.Szkolny konkurs wiedzy i umiejętności „Mistrz dobrych
manier”.
1. Dyskoteka inauguracyjna- powitanie IV klasy, dyskoteka
Integracja
pożegnalna kl.6.
uczniów
2. Andrzejki, Mikołajki, Zabawa karnawałowa, powitanie wiosny,
Walentynki, wyjazdy i wycieczki.

Poznajemy
zasady savoir vivre

TERMIN
październik

wychowawcy klas 0-VI

listopad

T. Lenart

styczeń/luty
2016r.

E. Marszałek
M. Sikora-Prasnal

cały rok wg
kalendarza

wychowawcy

M. Sikora-Prasnal

1.Realizacja ogólnoszkolnego projektu wychowawczego „Obycie
ułatwia życie, czyli savoir vivre na co dzień”:

Semestr 1

- Zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre na podstawie

Październik
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ODPOWIEDZIALNI

Wychowawcy

wybranych książek i innych źródeł informacji. Przygotowanie
gazetek klasowych. Opracowanie klasowych kodeksów
grzeczności.

2015r.

- Szkolny Dzień Życzliwości: drzewko życzliwości na korytarzu,
plakietki z symbolem życzliwości.

21 listopada

Wychowawcy

- Protestujemy przeciwko wulgaryzmom – plakaty i hasła,

Listopad 2015

wychowawcy

- Konkurs na utwór literacki: „Magiczne słowa” (proszę, dziękuję,
Grudzień 2015
przepraszam), propagowanie kulturalnych postaw wśród uczniów.

M. Sikora- Prasnal kl.4-6

- Dobre maniery to klucz do kariery – tworzenie rymowanek,
konkurs na najładniejszy aforyzm, rymowankę, hasło propagujące
używanie pięknej polszczyzny,

Wychowawcy klas

Styczeń 2016r

- Szkolny konkurs plastyczny „Grzeczność na co dzień”,

Organizacja
w szkole Dnia
Anioła

- Corrida, czyli walka z bykami- ogólnoszkolny konkurs
ortograficzny.
2.Szkolny Dzień Promocji Zdrowia- Spotkanie dla rodziców
połączone z prezentacją uczniów dotyczącą zasad dobrego
zachowania.
3. Pedagogizacja rodziców: „Dziecko a dobre maniery”, Zamiast
karania dziecka”, „Jak kształtować w dzieciach poczucie własnej
wartości?”, „Czas dla dziecka”.
1.Przedstawienie jasełkowe
2.Zajęcia o tematyce anielskiej w klasach 0-VI: pogadanki, wybór
anioła klasowego.
3.Spotkanie poetyckie „Pod skrzydłami Anioła" recytacja poezji
i piosenek o tematyce anielskiej w wykonaniu uczniów klas 0-VI.
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M. Sikora- Prasnal
Kwiecień 2016

M. Krupa, E. Marszałek

Podczas
wywiadówek

Wychowawcy klas 0-III

Grudzień 2015r.

E. Marszałek
Wychowawcy, ks. A. Kaczor
E. Marszałek, SU, SKC

4.Konkurs plastyczny „Jak się bawią Anioły?”
Wykonanie dekoracji szkoły.

E. Świnicka
SU

Monitoring podjętych działań
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2015/2016 będą systematycznie monitorowane, aby uzyskać jak najwięcej informacji do
ewaluacji. Informacje pozyskujemy przez:
- obserwację uczniów,
- analizę wytworów pracy uczniowskiej, ich zaangażowanie w działania promujące zdrowie,
- rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
- wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia,
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań,
- analizę dokumentów szkolnych.

Opracowanie: Ewelina Marszałek, Paweł Marszałek

7

8

9

