
 

 

 

B. Plan działań 

w okresie  IX 2016 - XII 2018 

 
 

1. CEL: Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i propagowanie zasad zdrowego żywienia 

 

 Kryterium sukcesu: Podwoi się liczba uczniów spożywających codziennie owoce i warzywa 

 

 Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? 

Zorganizowane konkursy, zadania, quizy oraz rozmowy z uczniami i rodzicami 

 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

Przeprowadzona ankieta wśród uczniów i rodziców 

                            

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

Pedagog szkolny X/ XI 2018 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/ter

min 

realizacji 

Wykonawca/osob

a odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób 

sprawdzenia 

wykonania zadania 

I. UDZIAŁ W 

OGÓLNOPOLSKICH 

PROGRAMACH 

PROMUJĄCYCH 

ZDROWY STYL 

ŻYCIA 

 

1. "Owoce i warzywa dla 

szkół" 

 

2. "Mleko dla szkół" 

 

 

 

 

 

 

 

3. "Trzymaj formę" 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gra "Starter" 

 

 

 

 

 

 

 

5. "Lubella inspiruje  

i edukuje" 

 

 

 

 

 

 

 

100% uczniów, do których 

skierowany jest program,  

dostanie 2-3 razy w 

tygodniu (przez 10 tyg. w I 

sem. i 10 tyg. w II sem.) 

porcję składającą się z 1 

produktu warzywnego, 1 

produktu owocowego oraz 

mlecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wysłanie wniosku do ARR 

- Podpisanie umowy z dostawcą 

- Realizacja programu w klasach 1-5 

szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

(10 tyg. w I 

sem. 

10 tyg. w II 

sem.) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wychowawcy klas 

b) Teresa Kuter 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty z ARR 

 

 

 

 

 

 

 

-Obserwacje 

wychowawców 

90 % uczniów objętych 

projektem czynnie 

uczestniczą w zajęciach 

teoretycznych i 

praktycznych 

- Spotkanie z panią z PSSE 

- Spotkanie z pielęgniarką szkolną 

- Wykonywanie przez uczestników 

surówek i sałatek 

- Udział w zawodach sportowych 

- "Aktywna przerwa" 

-Wycieczka-marszobieg  do lasu Borek 

 

Cyklicznie, 

co roku 

a) Uczniowie szkoły 

podstawowej i 

gimnazjum 

b) Arkadiusz 

Mazurek, 

Paweł Czystowski 

Składki uczniów - Obserwacja 

nauczycieli 

- Lista obecności 

- Ankieta dotycząca 

programu i zawartych 

w nim treści oraz 

zadań 

100% uczestników upiecze 

różnorodne, zdrowe chleby 

oraz drożdżówki z różnym 

farszem 

- Zgłoszenie chęci przystąpienia do 

projektu 

- Otrzymanie różnych materiałów i 

środków 

- Zajęcia praktyczne-sporządzanie 

wyrobów kulinarnych 

 

II 2018 a) Uczniowie z klas 

kucharskich 

b) Elżbieta 

Kańczugowska, 

Grażyna Jurkowska 

Środki z projektu - Gotowe wypieki 

- Informacje i przepisy 

na Fb oraz stronie 

internetowej Ośrodka 

 

 

90% uczestników 

samodzielnie wykona  

zdrowy posiłek według 

- Zgłoszenie udziału 

- Teoretyczne zajęcia edukacyjne 

wykorzystujące materiały przesłane 

X 2017 – 

 I 2018 

a) Wychowankowie 

internatu z klas IV-VI 

szkoły podstawowej 

Materiały 

edukacyjne 

otrzymane od 

- Obserwacja 

nauczycieli 

- Otrzymany certyfikat 



 

 

 

 

 

 

 

6. "Tymczasowe 

Nadzwyczajne Wsparcie 

Producentów Owoców i 

Warzyw z tytułu embarga 

rosyjskiego" 

 

przepisu 

Uzyskanie certyfikatu 

przez Lubellę 

- Warsztaty kulinarne 

- Udział dzieci w fotograficznym 

konkursie kulinarnym 

b) Magdalena 

Spalony – część 

kulinarna, 

Karolina Micewicz – 

część fotograficzna 

 

Lubelli, 

środki własne 

- Zapisy w dzienniku 

zajęć 

100%  chętnych uczniów z 

całej szkoły otrzyma jabłka 

- Wysłanie wniosku do ARR 

- Podpisanie umowy z dostawcą 

- Realizacja umowy 

- Rozdawanie jabłek 

2016/2017 

2017/2018 

Teresa Kuter 

Alicja Knap 

               _ - Obserwacja, 

- Zapisy 

II. REALIZACJA 

PROGRAMÓW ORAZ 

IMPREZ 

SZKOLNYCH 

 

 

1. Program "Zdrowe i 

wesołe przedszkolaki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Hodowla roślin" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  uczestników 

przygotuje prosty zdrowy 

posiłek oraz wykona pracę 

plastyczno-techniczną 

związaną ze zdrowym 

odżywianiem pod 

kierunkiem nauczyciela 

- Napisanie programu 

- Realizacja: 

• wykonywanie sałatek, lodów 

owocowych, szaszłyków 

owocowych, zdowych kanapek 

• wykonywanie prac z 

materiałów plastycznych 

 

Cyklicznie a) Przedszkolaki, 

uczniowie klas I-III z 

umiarkowaną 

niepełnospr., klasa 

IV-VIII um 

b) Anna Sulkowska 

Dar od rodziców 

lub nauczycieli 

- Zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

- Obserwacja 

nauczyciela 

- Dokumentacja 

fotograficzna na 

szkolnej stronie 

internetowej 

- Wystawa wytworów 

dzieci 

 

100% dzieci z budynku 

przedszkola będzie mogło 

obserwować hodowlę roślin 

w salach lekcyjnych: 

rzeżuchy, szczypiorka, 

fasoli 

- Prowadzenie obserwacji roślin w 

przedszkolu: 

• sadzenie roślin cebulowych 

• wysiewanie rzeżuchy 

• sadzenie sadzonek papryki, 

fasoli 

• pielęgnacja posadzonych roślin 

• prowadzenie obserwacji 

przyrodniczych w ogrodzie 

sensorycznym 

Cyklicznie a) Przedszkolaki, 

uczniowie klas I-III z 

umiarkowaną 

niepełnospr., klasa 

IV-VIIIum 

b) Anna Sulkowska, 

wychowawcy klas 

Dar od rodziców i 

nauczycieli 

Wyhodowane rośliny 

w salach lekcyjnych 

- Zapisy w 

dziennikach 

- Zdjęcia z zajęć 



3. Cykl zajęć "Zdrowie 

najważniejsze" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ogród sensoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Warsztaty kulinarne 

"Wesoło, zdrowo  

i kolorowo"  

z nauczycielami i 

uczniami z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1  

w Krasnymstawie 

 

 

 

 

 

90% uczestników koła  

samodzielnie wykona 

zdrową przekąskę według 

przepisu 

 

- Pogadanka wprowadzająca 

- Wybór odpowiednich produktów 

żywnościowych do danego przepisu 

- Samodzielne robienie zakupów 

- Wykonanie zdrowych przekąsek 

- Wspólna konsumpcja 

- Zachęcanie do zdrowych nawyków 

żywieniowych poprzez zabawy i gry 

integracyjne 

- Wykonanie plakatu promującego 

zdrowy styl życia 

Ćwiczenia ruchowe na świeżym 

powietrzu 

 

X 2018 – 

VI 2019 

a) Uczestnicy Kółka 

artystycznego w 

internacie 

b) Elżbieta Bielak 

Środki własne - Obserwacje 

nauczyciela 

- Wpisy w dzienniku 

zajęć 

- Gotowe dania 

- Dokumentacja 

fotograficzna 

- Informacje na 

szkolnym Fb 

- Konkurs plastyczny 

- Powstanie ogród, z 

którego będzie korzystało 

w różny sposób 100% 

uczniów szkoły 

- Wyrosną posadzone przez 

uczniów zioła, owoce, 

warzywa 

 

 

 

 

 

 

- Napisanie projektu i zaakceptowanie 

przez organ prowadzący 

-Realizacja 

- Opracowanie programów własnych 

"Ogród – magiczne miejsce, które 

sprzyja terapii" oraz "Zieleń wokół nas" 

- Realizacja 

2016/2017 

2017/2018 

a) Uczniowie klas 

Pdp 

b) Ewa Iwańczuk 

Małgorzata Nadolska 

- Realizacja całego 

ogrodu: 

dofinansowanie 

50% kosztów od 

WFOSiGW w 

lublinie (5 tys. w I 

roku i 6 tys. w II 

roku) 

- Wkład własny 

 

- Ogród 

wykorzystywany  

do terapii pobudzania 

zmysłów 

- Zdjęcia 

- Informacje na stronie 

Ośrodka 

- Sprawozdanie  

z realizacji projektu 

Około 30-osobowa grupa 

dzieci z różnych klas i 

rodziców oraz nauczycieli  

z naszej szkoły weźmie 

czynny udział  

w warsztatach 

 

 

 

 

 

 

 

- Zaproszenie na warsztaty nauczycieli i 

uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Krasnymstawie 

- Poinformowanie i zaproszenie na 

warsztaty uczniów, rodziców i 

nauczycieli z naszego Ośrodka 

- Omówienie przebiegu warsztatów 

- Zakup produktów 

- Wspólne warsztaty kulinarne 

- Degustacja zdrowej żywności 

- Wręczenie podziękowań gościom 

III 2018 a) Nauczyciele 

(p. K. Oleszczuk i 

p. A. Pawlas) oraz 

uczniowie ZSZ Nr 1 

w Krasnymstawie z 

klas 

gastronomicznych 

b) Beata Maj, 

Joanna Kowalczyk 

- Składki 

uczestników 5 zł od 

osoby 

- Wkład szkoły ok. 

200zł 

- Odbyte warsztaty 

- Lista uczestników 

- Dokumentacja 

fotograficzna 

- Informacja na 

szkolnym Fb oraz na 

stronie szkoły 



6. Warsztaty kulinarne 

"Jesienne grillowanie"  

z nauczycielami i 

uczniami z Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 1  

w Krasnymstawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Turniej Wiedzy 

Zdrowotnej 

 

 

 

 

 

 

 

8. Światowy Dzień 

Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pożegnanie 

Słowiańskiego Lata 

 

 

 

 

Około 40-osobowa grupa 

dzieci z różnych klas  

i rodziców oraz nauczycieli 

z naszej szkoły weźmie 

czynny udział  

w warsztatach 

- Zaproszenie na warsztaty nauczycieli i 

uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Krasnymstawie 

- Poinformowanie i zaproszenie na 

warsztaty uczniów, rodziców i 

nauczycieli z naszego Ośrodka 

- Omówienie przebiegu warsztatów 

- Zakup produktów 

- Wspólne grillowanie 

- Degustacja grillowanych warzyw i 

owoców 

- Wręczenie podziękowań gościom 

 

IX 2018 a) Nauczyciele 

(p. K. Oleszczuk i 

p. A. Pawlas) oraz 

uczniowie ZSZ Nr 1 

w Krasnymstawie z 

klas 

gastronomicznych 

b) Beata Maj, 

Joanna Kowalczyk 

- Składki 

uczestników 10 zł 

od osoby 

- Wkład szkoły 

100zł 

- Odbyte warsztaty 

(grillowanie) 

- Lista uczestników 

- Dokumentacja 

fotograficzna 

- Informacja oraz 

przepisy na szkolnym 

Fb oraz na stronie 

szkoły 

80% uczestników turnieju 

prawidłowo rozwiąże: 

krzyżówki, quizy, zagadki 

oraz prawidłowo wykona 

zadania praktyczne 

- Ogłoszenie teleturnieju 

- Zaproszenie pielęgniarki szkolnej 

- Realizacja: wiedza teoretyczna, proste 

ćwiczenia fizyczne, rozpoznawanie po 

smaku owoców i warzyw, wykonanie 

sałatek, pogadanka i śpiewo-gra z 

pielęgniarką szkolną 

IV 2018 a) Uczestnicy-

uczniowie z klas 

nauczania 

początkowego 

b) Renata Frącek, 

Monika Chudziak, 

Elżbieta Bielak 

Środki własne -Obserwacja 

nauczycieli 

- Sprawdzenie 

wykonania zadania 

- Dokumentacja 

fotograficzna 

- Informacja na 

szkolnym Fb 

 

70% wszystkich 

uczestników imprezy zbada 

ciśnienie, poziom cukru  

i wskaźnik BMI 

90% uczniów z różnych 

grup wiekowych biorących 

udział w konkursach 

prawidłowo rozwiąże 

różnego typu zagadki i 

zadania 

 

- Zaproszenie gości związanych ze 

służbą zdrowia i Sanepidem 

- Wystawienie przedstawienia o 

zdrowym odżywianiu 

- Wykonanie badań u przedstawicieli 

służby zdrowia 

- Konkursy 

- Wspólna zabawa, zdrowy poczęstunek 

9.04.2018 a) Sylwia Suszek 

Beata Maj 

Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Beata Sagan 

Teresa Kuter 

b) Grażyna 

Podgórniak 

Wkład szkoły - Obserwacja 

pielęgniarki szkolnej 

- Lista badanych 

- Sprawdzenie 

poprawności 

wykonanych zadań 

- Zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnym Fb oraz 

stronie Ośrodka 

100% chętnych osób ze 

społeczności szkolnej oraz 

lokalnej obecnych na 

imprezie spróbuje różnego 

rodzaju zdrowych chlebów 

upieczonych przez uczniów 

- Zakup potrzebnych produktów 

- Pieczenie chleba według przepisów 

- Stworzenie stoiska ze zdrowym 

pieczywem 

- Degustacja – dla całej społeczności 

lokalnej (uczniów, rodziców, 

VI 2017 a) Uczniowie klas 

kucharskich 

b) Elżbieta 

Kańczugowska 

Grażyna Jurkowska 

Wkład szkoły - Wystawione chleby 

podczas imprezy 

- Zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnym Fb 



 

 

 

10. Święto Pieczonego 

Ziemniaka 

 

 

 

 

 

 

11. Spotkanie z 

rodzicami uczniów w 

ramach Szkoły 

Promującej Zdrowie 

 

 

 

 

12. Spotkania ze szkolną 

pielęgniarką oraz 

przedstawicielem 

Sanepidu 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycieli, zaproszonych gości, 

mieszkańców Krasnegostawu) 

100% uczniów biorących 

udział w imprezie pozna 

inny, niż tradycyjny 

(gotowane, frytki) sposób 

przygotowania ziemniaka 

 

 

 

- Zbiórka pieniędzy 

- Zakup potrzebnych produktów 

- Przygotowanie grilla 

- Grillowanie ziemniaków 

- Degustacja 

 

2018 X 

 

 

 

 

 

a) Wychowankowie 

internatu z różnych 

grup wiekowych 

b) Radosław 

Iwańczuk, 

Ewelina Fornal, 

Karolina Micewicz 

 

Składka 

 

- Obserwacje 

nauczycieli 

- Zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnym Fb 

 

 

Około 10-u rodziców 

weźmie czynny udział w 

spotkaniu 

- Zaproszenie rodziców 

- Spotkanie i ustalanie nowych zadań, 

wspólne planowanie dalszych kroków 

Cyklicznie a) Rodzice 

(opiekunowie) 

uczniów naszej 

szkoły 

b) Beata Maj 

Beata Sagan 

 

Poczęstunek – 

środki własne 

- Lista uczestników 

spotkania 

- Zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnym Fb 

Uczniowie z różnych klas i 

grup wiekowych zapoznają 

się z podstawowymi 

informacjami profilaktyki 

zdrowotnej 

-Realizacja tematów (pogadanki): 

"Profilaktyka chorób dietozależnych" 

"Talerz zdrowia – jadłospis" 

"Racjonalne odżywianie dzieci i 

młodzieży" 

"Nadwaga i otyłość. Obliczanie BMI" 

- Rozmowy indywidualne i zbiorowe 

- Pokazy z ilustracjami 

- Nadzorowanie szczotkowania zębów 

- Filmy, prelekcje 

- Apele szkolne 

- Gry i zabawy 

- Przedstawienia z udziałem dzieci i 

dorosłych 

 

Cały rok 

szkolny, w 

miarę 

potrzeb 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Grażyna Podgórniak Ulotki, broszury, 

jadłospisy, plansze 

- Obserwacja 

pielęgniarki, 

wychowawców 

III. 

PRZYGOTOWANIE 

I WYSTAWIENIE 

PRZEDSTAWIENIA NA 

TEMAT ZDROWEGO 

TRYBU ŻYCIA 

 

 

 

 

 

 



1. "Jeśli chcesz być 

zdrowy jak ryba, musisz 

owoce jeść i warzywa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. "Zdrowe witaminki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. "Historie bajkowe  

o tym, co jest zdrowe" 

100% dzieci 

uczestniczących w 

przedstawieniu nauczy się 

ról i piosenek na pamięć 

Wystąpią w spektaklu 

100% widzów obecnych w 

szkole obejrzy 

przedstawienie i zapozna 

się z informacjami na temat 

zdowego odżywiania się 

- Opracowanie scenariusza 

- Wybór dzieci 

- Przygotowanie rekwizytów, 

kostiumów, dekoracji 

- Próby 

- Wystawienie przedstawienia przed 

zaproszonymi gośćmi oraz uczniami 

naszej szkoły 

- Poczęstunek – surówka z marchewki, 

jabłek, miodu i cytryny 

 

IV-VI 2017  Przedstawienie – 
a) uczniowie SOSW 

z różnych grup 

wiekowych od szkoły 

podstawowej po 

szkołę zawodową; 

b) Beata Maj 

Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Wykonanie surówki – 

a) uczniowie klas 

kucharskich 

b) Grażyna 

Jurkowska, 

Elżbieta 

Kańczugowska 

 

Środki własne 

Pomoc rodziców 

przy przedstawieniu 

- Wystawione 

przedstawienie 

- Zdjęcia 

- Informacje na 

szkolnym Fb oraz 

stronie internetowej 

Ośrodka 

100% dzieci 

uczestniczących w 

przedstawieniu nauczy się 

ról i piosenek na pamięć 

Wystąpią w spektaklu 

100% widzów obecnych w 

szkole obejrzy 

przedstawienie i pozna 

informacje na temat nazw 

witamin, produktów, w 

których występują oraz ich 

wpływu na organizm 

człowieka 

- Opracowanie scenariusza 

- Wybór dzieci 

- Przygotowanie rekwizytów, 

kostiumów, dekoracji 

- Próby 

- Wystawienie przedstawienia przed 

zaproszonymi gośćmi oraz uczniami 

naszej szkoły 

- Poczęstunek – surówka z marchewki, 

jabłek, miodu i cytryny 

 

I-III 2018 Przedstawienie – 
a) uczniowie SOSW 

z różnych grup 

wiekowych od szkoły 

podstawowej po 

szkołę zawodową; 

b) Beata Maj 

Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Wykonanie surówki – 

a) uczniowie klas 

kucharskich 

b) Grażyna 

Jurkowska, 

Elżbieta 

Kańczugowska 

 

Środki własne 

Pomoc rodziców 

przy przedstawieniu 

Surówka – wkład 

szkoły 

- Wystawione 

przedstawienie 

- Zdjęcia 

- Informacje na 

szkolnym Fb oraz 

stronie internetowej 

Ośrodka 

100% dzieci oraz rodziców 

uczestniczących w 

przedstawieniu nauczy się 

ról i piosenek na pamięć 

Wystąpią w spektaklu 

100% obecnych w szkole 

- Opracowanie scenariusza 

- Wybór dzieci oraz rodziców 

- Przygotowanie rekwizytów, 

kostiumów, dekoracji 

- Próby 

- Wystawienie przedstawienia przed 

X-XII 2018 Przedstawienie – 
a) uczniowie SOSW 

z różnych grup 

wiekowych od szkoły 

podstawowej po 

szkołę zawodową 

Środki własne 

Pomoc rodziców 

w przygotowaniu 

strojów, 

rekwizytów i 

dekoracji 

- Wystawione 

przedstawienie 

- Zdjęcia 

- Informacje na 

szkolnym Fb oraz 

stronie internetowej 



widzów przyswoi 

informacje na temat 

zdowego stylu życia 

zaproszonymi gośćmi oraz uczniami 

naszej szkoły 

- Poczęstunek – soki owocowe 

 

oraz wybrani rodzice; 

b) Beata Maj 

Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Wykonanie soków– 

a) uczniowie klas 

kucharskich 

b) Grażyna 

Jurkowska, 

Elżbieta 

Kańczugowska 

 

Soki – wkład szkoły Ośrodka 

IV. WARSZTATY 

PLASTYCZNE 

 

 

1. Warsztaty plastyczne 

wychowanków SOSW 

oraz uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w 

Krasnymstawie "Jeśli 

chcesz być zdrowy jak 

ryba, musisz owoce jeść i 

warzywa" 

 

 

2. Warsztaty plastyczne 

uczniów SOSW oraz 

dzieci z Przedszkola Nr 6 

w Krasnymstawie 

"Zdrowe witaminki" 

 

 

3. Warsztaty plastyczne 

wychowanków SOSW 

oraz uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w 

Krasnymstawie a także 

dzieci z Przedszkola Nr 6 

w Krasnymstawie 

 

 

 

100% uczestników 

warsztatów wykona prace 

plastyczne nawiązujące swą 

tematyką do obejrzanego 

przedstawienia 

Integracja dzieci 

 

 

 

 

- Zebranie i przygotowanie materiałów 

plastycznych na warsztaty 

- Przygotowanie miejsca do wspólnego 

tworzenia 

- Warsztaty plastyczne 

- Zorganizowanie wystawy plastycznej 

po odbytych warsztatach 

VI 2017 a) Chętni 

podopieczni SOSW z 

różnych klas i grup 

wiekowych oraz 

uczniowie kl. III SP 

Nr 4 

b) Beata Maj, 

 Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Środki własne - Zorganizowanie 

wystawy plastycznej 

zawierającej prace 

dzieci z obu placówek 

- Wykonane zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnej stronie 

internetowej oraz Fb 

100% uczestników 

warsztatów wykona prace 

plastyczne nawiązujące swą 

tematyką do obejrzanego 

przedstawienia 

Integracja dzieci 

- Zebranie i przygotowanie materiałów 

plastycznych na warsztaty 

- Przygotowanie miejsca do wspólnego 

tworzenia 

- Warsztaty plastyczne 

- Zorganizowanie wystawy plastycznej 

po odbytych warsztatach 

III 2018 a) Chętni uczniowie 

SOSW z różnych klas 

i grup wiekowych 

oraz dzieci z 

Przedszkola Nr 6 

b) Beata Maj, 

 Monika Rybczyńska-

Krawiec 

Środki własne - Zorganizowanie 

wystawy plastycznej 

zawierającej prace 

dzieci z obu placówek 

- Wykonane zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnej stronie 

internetowej oraz Fb 

100% uczestników 

warsztatów wykona prace 

plastyczne nawiązujące swą 

tematyką do obejrzanego 

przedstawienia 

Integracja dzieci 

- Zebranie i przygotowanie materiałów 

plastycznych na warsztaty 

- Przygotowanie miejsca do wspólnego 

tworzenia 

- Warsztaty plastyczne 

- Zorganizowanie wystawy plastycznej 

XII 2018 a) Chętni 

wychowankowie 

SOSW, uczniowe kl. 

II SP NR 1 oraz 

dzieci z Przedszkola 

Nr 6 

Środki własne - Zorganizowanie 

wystawy plastycznej 

zawierającej prace 

dzieci z 

wymienionych 

placówek 



"Historie bajkowe o tym, 

co jest zdrowe" 

 po odbytych warsztatach b) Beata Maj, 

 Monika Rybczyńska-

Krawiec 

- Wykonane zdjęcia 

- Informacja na 

szkolnej stronie 

internetowej oraz Fb 

 

V. WYCIECZKI 

SZKOLNE 

 

 

1. Ogródki działkowe 

 

 

 

 

 

2. Święto Pieczonego 

Ziemniaka w stadninie 

koni "Pasja" 

 

 

 

 

 

3. Jesień w sadzie 

 

 

 

 

 

 

4. Zielony kulig 

połączony z pieczeniem 

ziemniaków w 

Widniówce 

 

 

 

5. Zagroda Edukacyjno-

Pszczelarska "Ulik" 

 

 

 

 

100% uczestników 

rozpozna podstawowe  

warzywa i owoce w ich 

naturalnym środowisku 

- Piesza wycieczka do ogródków 

działkowych 

- Obserwacja kwiatów, warzyw i 

owoców 

X 2016 

IX 2018 

a) Uczniowie klas I-

III oraz IV-VI um 

szkoły podstawowej 

b) Edyta Żebrowska, 

Ewa Kostrzanowska 

 

            _ - Obserwacja 

nauczycieli 

- Zdjęcia, informacja 

na Fb 

100% uczestników pozna 

inny sposób podawania 

ziemniaka  niż tradycyjny 

 

- Zakup potrzebnych produktów 

- Wyjazd do stadniny 

- Ognisko, pieczenie ziemniaków 

- Powrót do szkoły 

 

 

X 2016 

 

 

a) Chętni uczniowie z 

różnych klas szkoły 

podstawwej 

 

Bus szkolny 

Składka uczniów 

 

 

- Degustacja 

- Wypowiedzi 

uczniów 

- Zdjęcia 

- Informacje na 

szkolnym Fb 

 

100% uczniów: 

- pozna pracę w sadzie 

- pozna różne odmiany 

jabłek 

- pozna sposoby 

przechowywania owoców 

- Wycieczka szkolnym busem do sadu 

- zrywanie jabłek 

2017 X a) Uczniowie klas I-

III oraz IV-VI um 

szkoły podstawowej 

b) Edyta Żebrowska, 

Ewa Kostrzanowska 

Bus szkolny - Zbiór jabłek w sadzie 

przez uczniów 

- Obserwacja 

nauczycieli 

- Zdjęcia i informacja 

na FB 

 

100% uczniów pozna inny 

sposób podawania 

ziemniaka  niż tradycyjny 

oraz zazna ruchu na 

świeżym powietrzu 

 

 

- Zakup potrzebnych produktów 

- Wyjazd do Widniówki 

- Ognisko, pieczenie ziemniaków 

- Powrót 

2017 X a) Chętni uczniowie z 

różnych klas 

b) Krystyna Malec 

Małgorzata Nadolska 

 

Składka 

uczestników 

Bus szkolny 

-Uczestniczenie w 

ognisku 

- Obserwacja 

nauczycieli 

- Zdjęcia 

- Informacja na Fb 

100% chętnych 

uczestników pozna smak 

różnych zdrowych oraz 

- Wyjazd na Roztocze (uczniowie, 

nauczyciele, rodzice) 

- Dotarcie do pasieki 

2018 V a) Uczniowe z 

różnych grup 

wiekowych oraz 

Składki 

uczestników 

- Pobyt w pasiece, 

obserwacja 

- Zdjęcia 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kolorowe Ranczo  

w Łabuniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. "Jabłkobranie" – 

wizyta w sadzie w 

Żułowie 

smacznych polskich 

miodów z pól i lasów 

Roztocza 

100% chętnych osób będzie 

mogło zakupić wybrany 

przez siebie miód 

Obcowanie z naturą 

 

- Przejście ścieżki edukacyjno-

pszczelarskiej 

- Degustacja różnego rodzaju miodów 

- Zakup miodu do domu 

- Powrót 

 

chętni rodzice 

b) Beata Maj, 

Beata Sagan, 

Grażyna Podgórniak 

 

- Informacja na Fb 

oraz stronie Ośrodka 

100% uczestników będzie 

mogło sprawdzić: 

- jak wygląda, pachnie i 

smakuje świeże mleko 

- skąd się bierze śmietana 

- jak się robi biały ser 

- jak się robi bułki 

drożdżowe 

 

- Wycieczka szkolnym busem 

- Udział w zajęciach "Mleczne 

przygody" 

2018 V a) Uczniowie klas I-

III oraz IV-VI um 

szkoły podstawowej 

oraz chętni rodzice 

b) Edyta Żebrowska, 

Ewa Kostrzanowska 

Składki od uczniów - Obserwacja 

nauczycieli i rodziców 

- Zdjęcia 

- Informacja na Fb 

 100% uczniów: 

- pozna pracę w sadzie 

- zapozna się z różnymi 

odmianami jabłek 

- pozna sposoby 

przechowywania owoców 

 

- Wyjazd szkolnym busem 

- Zrywanie jabłek 

2018 X a) Uczniowie klas 

PDP 

b) Małgorzata 

Nadolska 

 

Bus szkolny - Zbiór jabłek w sadzie 

przez uczniów 

- Obserwacja 

nauczycieli 

- Zdjęcia i informacja 

na FB 

 

VI. 

PRZYGOTOWANIE I 

WYDANIE KSIĄŻEK 

KULINARNYCH 

DOTYCZĄCYCH 

ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA SIĘ 

 

1. "Czary-Gary, czyli co 

wyczarowali kucharze" 

2. "Sprawdzone 

przepisy" 

3. "Młodzi kucharze 

gotują" 

 

- Wydanie książek 

- 80% pracowników szkoły 

(nauczyciele i pracownicy 

niepedagogiczni) nabędzie 

jedną z wydanych ksiażek 

- 100% uczniów klasy 

kucharskiej otrzyma 

wydaną książkę od 

wychowawcy 

-Sporządzanie wybranych potraw 

- Wykonywanie zdjęć 

- Konkurs na tytuł książki 

- Tworzenie okładki 

- Tworzenie książki w kreatorze firmy 

POLIMAX 

- drukowanie książek 

- sprzedaż 

VI 2016 

VI 2017 

IV 2018 

a) Uczniowe klasy 

kucharskiej 

b) Elżbieta 

Kańczugowska 

Składki 

uczniowskie 

- Wydane ksiązki 

- Zdjęcia 



VII. WYKONYWANIE 

ZDROWYCH 

POSIŁKÓW 

PODCZAS ZAJĘĆ 

LEKCYJNYCH 

 

1. Zupa dyniowa i placki 

2. Światowy Dzień 

Makaronu 

3. Sałatka owocowa 

4. Zdrowe, wiosenne 

kanapki 

5. Światowy Dzień 

Placków Ziemniaczanych 

6. Kotlet gryczany z 

surówką 

7. Ślimaczki z masłem 

czosnkowym i natką 

pietruszki 

8. Wiosenne kanapki 

9. Tort warzywny 

10. Zupa krem z cukinii, 

kotlety z kaszy 

jęczmiennej, dip 

chrzanowy i sałata 

11. Suszenie jabłek dla 

uczniów 

12. "Malinka zbliża się 

małymi krokami" 

13. Sałatka 

14. Drugie śniadanie 

15. Soki 

16. Sałatkowy zawrót 

głowy 

- Wyroby kulinarne 

- 100% uczniów danej 

klasy lub grupy 

przedszkolnej będzie miało 

możliwość udziału we 

wspólnym przygotowaniu 

zdrowego posiłku oraz jego 

spożywaniu 

- Zakup produktów 

- Warsztaty kulinarne 

- Degustacja 

 

 

 

 

 

 

X 2016 

 

X 2016 

II 2017 

 

IV 2017 

 

XI 2017 

 

XII 2017 

 

 

III 2018 

III 2018 

V 2018 

 

 

 

V 2018 

 

IX-XII 

 

 2018 

IX 2018 

X 2018 

X 2018 

 

XI 2018 

a) Uczniowie 

różnych klas oraz 

dzieci z przedszkola 

b) Nauczyciele: 

 

 

E. Iwań/M. Nadolska 

 

E. Kańcz/G. Jurk 

E. Kostrzanowska 

 

M. Nadolska 

 

E. Kańczugowska 

 

E. Kańczugowska 

 

 

E. Kańcz/G. Jurk 

j. Brześc/M. Nadol 

E. Kańczugowska 

 

 

 

E. Kańczugowska 

E. Kańcz/G. Jurk 

 

 

M. Żurek 

A. Chytr/M. Szuryga 

E. Żebrowska 

A. Chytr/M. Szuryga 

 

A. Chyt/M. Szuryga 

Składki 

uczniowskie 

- Gotowe potrawy 

- Zdjęcia i informacje 

na stronie Ośrodka 

VIII. 

ORGANIZOWANIE 

KONKURSÓW 

SZKOLNYCH I 

MIĘDZYSZKOL. 

 

- Na ogłoszone konkursy 

napłyną prace plastyczno-

literackie z naszej oraz 

innych szkół w ilości 

wystarczającej do 

zorganizowania wystawy 

- Zorganizowanie nagród, szukanie 

sponsorów 

- Ogłoszenie konkursów 

- Wyłonienie zwyciezców 

- Zaproszenie laureatów i wręczenie 

nagród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Środki własne 

- Nagrody uzyskane 

od sponsorów 

- Podsumowanie 

konkursu 

- Wystawy 

- Zdjęcia 

- Informacja na FB 



 

 

 

1. Konkurs 

międzyszkolny literacki 

"Rymowanka o piciu 

mleka" 

 

2. Konkurs 

międzyszkolny 

plastyczny "Plakat, 

zdjęcie – Piję mleko" 

 

3. Konkurs szkolny 

literacki "Rymowanka o 

owocach i warzywach" 

 

4. Konkurs szkolny 

plastyczny  "Jedz owoce i 

warzywa" 

 

5. Konkurs 

międzyszkolny "Zdrowy 

styl życia" 

 

oraz wyłonienia laureatów 

w różnych grupach 

wiekowych 

-Wręczenie podziękowań sponsorom  

 

 

III 2016 

 

 

 

 

III 2017 

 

 

 

 

II 2016 

 

 

 

II 2017 

 

 

 

XI-XII 

2018 

 

 

 

T. Kuter 

 

 

 

 

T. Kuter 

 

 

 

 

T. Kuter 

 

 

 

T. Kuter 

 

 

 

Emilia Miciuła, 

Ewa Iwańczuk 

 

IX. UDZIAŁ W 

KONKURSACH 

 

 

 

 

 

 

1. Udział w II i III 

Wojewódzkim Konkursie 

Wiedzy Gastronomicznej 

w Lublinie 

 

 

2. Udział w 

- 100% chętnych dzieci 

będzie miało możliwość 

uczestniczyć w konkursach 

przeznaczonych dla ich 

grupy wiekowej 

- Zdobyte 

nagrody/wyróżnienia 

 

 

(I i II miejsce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zgłoszenie udziału 

- Praktyczne ćwiczenia z uczniami 

- Wyjazd na konkurs 

 

 

 

- Zgłoszenie udziału 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 2017 

V 2018 

 

 

 

 

Cyklicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) klasy kucharskie 

b) Grażyna 

Jurkowska 

Elżbieta 

Kańczugowska 

 

a) klasy Pdp 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ćwicz. prakt.-

składki uczniów 

- Udział w 

konkursie - środki 

organizatora 

 

- Ćwicz. prakt.-

- Zdjęcie wykonanej 

pracy 

- Dyplom/ nagroda 

- Informacja na Fb 



międzyszkolnym 

konkursie klas PDP w 

Dorohusku 

 

 

3. "Marchewkowe pole" 

 

 

 

 

 

4. Udział w 

ogólnopolskim konkursie 

literackim promującym 

program "Owoce i 

warzywa w szkole" na 

rymowankę 

organizowanym przez 

ARR 

 

5. Udział w 

ogólnopolskim konkursie 

plastycznym promującym 

program "Owoce i 

warzywa w szkole" 

organizowanym przez 

ARR 

 

(Nagroda/dyplom za udział) 

 

 

 

 

 

(Nagroda i dyplom) 

 

 

 

 

 

Liczne nagrody  

i wyróżnienia 

 

 

 

 

 

 

 

Liczne nagrody i 

wyróżnienia 

- Praktyczne ćwiczenia z uczniami 

- Wyjazd na konkurs 

 

 

 

- Praca wykonana z niepotrzebnych 

rzeczy i materiałów plastycznych, która 

ma promować zdrowy styl życia, 

zdrowe odżywianie, aktywność 

fizyczną i zdrowe nawyki 

 

Ułożenie rymowanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie pracy plastycznej 

co roku 

według 

informacji 

 

 

XI 2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

b) M. Nadolska 

J. Brześcińska 

 

 

 

a) Przedszkolaki 

b) Anna Sulkowska 

 

 

 

 

a) Uczniowie 

różnych klas 

b) T. Kuter 

 

 

 

 

 

 

a) Uczniowie 

różnych klas 

b) T. Kuter 

składki uczniów 

- Udział w 

konkursie - środki 

organizatora 

 

Środki własne 

 

 

 

 

 

Środki własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne 

X. WYTWORY, 

WYSTAWY PRAC 

DZIECI 

 

 

1. Wystawa "Cudaki-

zwierzaki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% dzieci uczących się w 

przedszkolu, 

przychodzących rodziców 

oraz nauczycieli obejrzy 

wystawę na korytarzu 

przedszkolnym 

 

- Dostarczenie przez rodziców warzyw i 

owoców 

- Wykonanie różnych stworków z 

warzyw i owoców 

2016 X a) Przedszkolaki, 

uczniowie klas I-III z 

um. niepełnospr., kl. 

IV-VIII um 

b) A. Sulkowska 

E. Kliszcz 

Dar od rodziców - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 



 

2. "Kolorowe dynie" 

 

 

 

 

 

3. Namalowanie obrazów 

na szkolną stołówkę 

 

 

 

 

 

 

4. "Na straganie" z 

warzyw i owoców 

 

 

 

 

 

 

5. "Jeśli chcesz być 

zdrowy jak ryba, musisz 

owoce jeść i warzywa" 

 

 

 

 

6. "Zdrowe witaminki" 

 

 

 

 

 

7. "Historie bajkowe o 

tym, co jest zdrowe" 

 

 

 

100% uczniów szkoły, 

nauczycieli oraz 

odwiedzających rodziców i 

gości obejrzy wystawę na 

korytarzu w internacie 

 

- Zorganizowanie warzyw 

- Pomalowanie dyń w różnorodne 

wzory 

2017 X a) wychowankowie 

internatu 

b)Justyna Jawor-

Bodio 

 

Środki własne - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

100% osób spożywających 

posiłki w szkole obejrzy 

namalowane obrazy 

przedstawiające warzywa i 

owoce wiszące na stołówce 

szkolnej 

 

- Zakup potrzebych materiałów 

- Malowanie obrazów 

- Powieszenie obrazów na stołówce 

szkolnej 

II 2018 a) wychowankowie 

internatu 

b) Izabela Kowalczyk 

Środki własne - Obrazy na stołówce 

-Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

100% dzieci uczących się w 

przedszkolu, 

przychodzących rodziców 

oraz nauczycieli obejrzy 

wystawę na korytarzu 

przedszkolnym 

- Dostarczenie przez rodziców owoców 

i warzyw 

- Wykonanie stworków z owoców i 

warzyw 

2018 a) Uczniowie klas I-

III z umiarkowaną 

niepełnospr., 

przedszkolaki, klasa 

IV-VIII um. 

b) Elżbieta Kliszcz, 

Anna Sulkowska 

 

Dar od rodziców - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

100% społeczności szkolnej 

oraz odwiedzających gości 

obejrzy wystawę prac 

plastycznych na korytarzu 

szkolnym 

- Wspólne warsztaty plastyczne 

wychowanków Ośrodka oraz uczniów 

kl. III SP Nr 4 w Krasnymstawie 

- Powieszenie prac na wystawie 

VI 2017 a) Wymienieni 

uczniowie 

b) B. Maj 

M. Rybczyńska-

Krawiec 

 

Środki własne - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

100% społeczności szkolnej 

oraz odwiedzających gości 

obejrzy wystawę prac 

plastycznych na korytarzu 

szkolnym 

 

 

- Wspólne warsztaty plastyczne 

wychowanków Ośrodka oraz dzieci z 

Przedszkola Nr 6 w Krasnymstawie 

- Powieszenie prac na wystawie 

III 2018 a) Wymienieni 

uczniowie 

b) B. Maj 

M. Rybczyńska-

Krawiec 

 

Środki własne - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

100% społeczności szkolnej 

oraz odwiedzających gości 

obejrzy wystawę prac 

plastycznych na korytarzu 

szkolnym 

- Wspólne warsztaty plastyczne 

wychowanków Ośrodka oraz dzieci z 

Przedszkola Nr 6 w Krasnymstawie 

- Powieszenie prac na wystawie 

XII 2018 a) Wymienieni 

uczniowie 

b) B. Maj 

M. Rybczyńska-

Krawiec 

Środki własne - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 



 

8. "Moja ulubiona 

dyscyplina sportowa" 

100% społeczności szkolnej 

oraz zaproszonych gości 

obejrzy wystawę prac 

plastycznych na 

podsumowaniu projektu 

Szkoła Promująca Zdrowie 

 

- Wykonanie pracy plastycznej 

- Zorganizowanie wystawy 

 

XI 2018 a) Wychowankowie 

świetlicy szkolnej 

z różnych grup 

wiekowych 

b) Beata Maj 

 

  Środki własne - Wystawa wytworów 

dzieci 

- Zdjęcia na szkolnej 

stronie internetowej 

 

 


