
DZIAŁANIA 

 podjęte w okresie przygotowawczym do przyjęcia do sieci Szkół Promujących Zdrowie 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Krasnymstawie 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

Przystapienie do Szkoły Promujacej Zdrowie nastąpiło po wyrażeniu aprobaty przez 77% 

społeczności szkolnej, potwierdzonej uchwałą Rady pedagogicznej z dnia 3 października 2014 roku. 

Okres przygotowawczy rozpoczął się wraz z wysłaniem karty zgłoszenia dnia 12 listopada 2014 roku. 

W wyniku przeprowadzonej ankiety wstępnej wyłonione zostały trzy problemy: 

1. Brak sklepiku szkolnego; 

2. Nieumiejętne gospodarowanie czasem wolnym przez uczniów, co skutkuje niewyspaniem, 

spóźnianiem się i brakiem koncentracji na zajęciach; 

3. Przyprowadzanie chorych uczniów na lekcje. 

W ciągu roku szkolnego podjęte zostały liczne działania, mające na celu rozwiązanie w/w 

problemów. 

W porozumieniu z Dyrekcją i Samorządem Uczniowskim, utworzony został sklepik szkolny, 

zaopatrzony w podstawowe przybory szkolne oraz artykuły spożywcze. Dzieki temu uczniowie mogli 

zaopatrywać się w drugie śniadanie na terenie szkoły. 

Problem nieumiejętnego gospodarowania czasem wolnym przez uczniów skutkuje niewyspaniem, 

spóźnianiem się i brakiem koncentracji na lekcjach. Wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu 

wolnego odbywało się poprzez zaoferowanie uczniom wielu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. 

Szerokie spektrum propozycji służyło temu, aby każdy mógł wybrać dla siebie coś ciekawego. 

Zestaw realizowanych zajęć przedstawia tabela: 

lp aktywność Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 

1 Aktywność fizyczna Wyjścia na basen – 35 razy 

Wyjścia na stadion 

 

Arkadiusz Mazurek 

Paweł Czystowski 

Agnieszka Fiszer 

2 Wolontariat Zbiórka odzieży dla wielodzietnej rodziny Dorota Bańka 

Beata Sagan 

3 Zajęcia ekologiczno 

- plastyczne 

Przygotowanie wystaw ekologiczno – 

plastycznych "Zwierzaki na talerzu", 

"Wnętrze oceanu" 

Joanna Szumilak 

Beata Maj 

4 Zajęcia artystyczne Wykonywanie stroików świątecznych i 

elemntów dekoracyjnych 

Agnieszka Derkaczewska 

Beata Maj 

5 Koło literackie -Szkolny konkurs recytatorski pt. "Moje 

ulubione wiersze" 

-Międzyszkolny konkurs literacko-

plastyczny 

"W zaklętym starym zamku" 

-Przygotowanie akademii z okazji Dnia 

Niepodległości 

-XIX Ogólnopolski Konkurs Twórczości 

Dzieci i Młodzieży "Lipa 2015" 

-Wojewódzki konkurs literacki "Zawsze 

niech będzie..." w Zamościu 

-Konkurs na najładniejszy zeszyt 

-Międzyszkolny konkurs polonistyczny 

poświęcony twórczości Ignacego 

Krasickiego 

Monika Rybczyńska 

Anna Dras 

Małgorzata Zierebiec-Moń 



-Szkolny konkurs literacki "I ty możesz 

zostać Anią z Zielonego Wzgórza" 

-Szkolny konkurs ortograficzny 

-Prezentacje multimedialne 

-Gazetki szkolne 

-Wyjścia do biblioteki 

-Zebranie materiału do książki z utworami 

dzieci i młodzieży naszej szkoły, która ma 

zostać wydana w następnym roku 

szkolnym 

6 Układanie puzzli Przygotowanie wystawy "Prace wykonane 

przez uczniów razem z rodzicami w 

ramach propagowania wspólnego 

spędzania czasu wolnego." 

Rodzice uczniów 

Beata Sagan 

Beata Maj 

7 Zajęcia kulinarne -Wykonywanie sałatek 

-Gofry 

-Ciasto truskawkowe 

-Pierniczki  świąteczne 

-Pizza 

-Soki owocowe 

-Naleśniki 

-Frytki 

-Torcik walentynkowy 

Emilia Kamińska 

8 Wycieczki -Wycieczka do Muzeum Regionalnego 

-Wyjścia do kina 

-Wycieczka do Magicznych ogrodów w 

Trzciance 

-Udział w festynie integracyjnym "Mogę 

więcej" 

-Udział w obchodach Pierwszego Dnia 

Wiosny- wspólne topienie Marzanny 

-Wizyta w szkolnej bibliotece 

-Powitanie Lata - impreza integracyjna 

klas I-III i przedszkolaków w 

Fajsławicach w Parku Rozrywki 

-Wyjście do Powiatowej Biblioteki 

Publicznej 

-Wyjście do Miejskiej Biblioteki dla 

Dzieci i Młodzieży 

-Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w 

Lublinie 

-Wizyta w Centrum Edukacji Zielarskiej 

Tymiankowy Smak Fajsławic w 

Fajsławicach 

-Wyjazd do Lublina 

-Zwiedzanie miejskich zabytków 

-Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej 

-Wycieczka do Ośrodka Edukacyjno – 

Muzealnego w Zwierzyńcu 

Edyta Żebrowska 

Elżbieta Kliszcz 

Jolanta Szwedzińska 

Agnieszka Sławacka 

Ewa Kostrzanowska 

Joanna Szumilak 

Anna Dras 

Beata Sagan 

Olga Kaczmarek 

Joanna Brześcińska 

Agnieszka Chytrosz 

Małgorzata Nadolska 

Beata Maj 

Katarzyna Mielnicka 

Wiesława Kalinecka 

Teresa Kuter 

 

W ramach problemu związanego z przypadkami przyprowadzania chorych uczniów do szkoły 

zorganizowano spotkanie dla rodziców, na którym szkolna pielęgniarka poinformowała o skutkach 



obecności chorych dzieci w szkole. Przedstawiła również z wykorzystaniem filmów główne choroby 

wynikające z niewłaściwego odżywiania się i braku higieny (daj gryza, daj łyka). Zorganizowano 

także zajęcia zachęcające dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Wspólnie z rodzicami same 

przygotowały śmieszne kanapki z dużą ilością witamin. 

Jednocześnie szkoła przystąpiła do ogólnopolskich programów Agencji Rynku Rolnego "Owoce  

i Warzywa w Szkole" oraz "Mleko w Szkole" promujących zdrowe odżywianie. Za realizację tych 

programów odpowiedzialne były panie: Teresa Kuter, Beata Sienkiewicz – Goławska oraz Wiesława 

Kalinecka. 

Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Szczególowe sprawozdanie wraz z zaplonowanymi 

celami i i osiągniętymi efektami zostanie przedstawione pod koniec okresu przygotowawczego. 

 

Wniosek: 

1.Przeprowadzić na początku przyszłego roku szkolnego (wrzesień, październik) serię zajęć dla 

uczniów poświęconych racjonalnemu spędzaniu czasu wolnego (odpoczynek, zabawa, sen). 

 

 

Przygotowały: 

  Beata Maj   

Beata Sagan 

 


