
                                                                Krasnystaw, 16.05.2016 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie  

(okres przygotowawczy) 

 

• Jak oceniasz działalność szkoły w zakresie promowania zdrowia? Skala oceny  -  

od 0 punktów do 5 punktów 

 

• Czy w szkole funkcjonuje zespół ds. promocji zdrowia? - TAK 
 

• Jakie problemy /potrzeby zmian wyniknęły z przeprowadzonej w szkole diagnozy? 

1. Brak sklepiku szkolnego 

2. Nieumiejętne gospodarowanie czasem wolnym przez uczniów 

3. Przyprowadzanie chorych uczniów na lekcje 

 

• Jakie cele zawarte są w szkolnym programie promocji zdrowia na bieżący rok 

szkolny 2016/17? (na rozwiązaniu, jakich problemów społeczności szkolnej najbardziej 

zależy?)   

1. Cel krótkoterminowy – propagowanie aktywności ruchowej uczniów poprzez 

naukę gry w badmintona . 

2. Cel długofalowy – eliminowanie z diety uczniów tzw. jedzenia śmieciowego  

i propagowanie zdrowego odżywiania się. 

 

• Czy przeprowadzane były szkolenia dla nauczycieli, rodziców  z zakresu promocji 

zdrowia i/lub profilaktyki ? 

 
Temat szkolenia. Do kogo adresowane? Ilość 

uczestników. 
Data 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie nauczyciele 52 3.10.2014 
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie Wszyscy 

uczniowie 
13.10.2014 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie rodzice 22 28.11.2014 
Główne choroby wynikające z niewłaściwego 
odżywiania się i braku higieny.  

Rodzice, dzieci 46 13.03.2015 

Skutki obecności chorych dzieci w szkole Rodzice, dzieci 46 13.03.2015 
Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego przez 
dzieci 

Rodzice 46 13.03.2015 

Racjonalne spędzanie czasu wolnego Uczniowie na różnych 
etapach edukacyjnych 

Według listy 
klas 

Cykl spotkań 

 

• Jakie działania związane z realizacją projektu SzPZ były w szkole organizowane?  

 
Tytuł  ( temat) Dla kogo? Ile osób 

brało 
udział? 

Data 

Zorganizowanie sklepiku szkolnego Dla całej społeczności szkolnej 10 1.11.2014 
Oferowanie różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych (kół zainteresowań): 
wolontariat, zajęcia ekologiczno – plastyczne, 
zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, koło 
literackie, zajęcia kulinarne, wycieczki. 

Dla chętnych uczniów Wszyscy 
uczniowie 

Cały okres 
realizacji 
projektu 



Konkurs na najciekawsze koło zainteresowań. Dla całej społeczności szkolnej Wszyscy 
zainteresowa
ni 

11.2015 – 
06.2016 

Propagowanie wspólnego spędzania czasu 
wolnego rodziców i dzieci poprzez wspólne 
układanie puzzli 

Uczniowie i rodzice 46 16.03.2015 – 
04.05.2015 

Wystawa puzzli ułożonych przez rodziców  
z dziećmi 

Uczniowie i rodzice 46 5.05.2015 

Spotkanie z pielęgniarką: pogadanka  
i prezentacja filmu 

Uczniowie i rodzice 46 13.03.2015 

„Kanapki na wesoło”- warsztaty dla uczniów  
i ich rodziców zachęcające do jedzenia warzyw 
i owoców (profilaktyka zdrowia) 

Uczniowie i rodzice 46 13.03.2015 

 

• Czy szkoła podejmowała działania prozdrowotne dla środowiska lokalnego? 

Jeżeli tak, to proszę wpisać do tabeli. 

 

Adresat działań prozdrowotnych. * 

Forma działania. 

Temat lub hasło 

imprezy, spotkania 

Data 

Rodzice 
Warsztaty kulinarne 
 

-Potrawy na Wigilię 
-Potrawy na Wielkanoc 

12.2014,15 
03.2015, 16 
 

Uczniowie ze szkół i przedszkoli krasnostawskich 
oraz szkół specjalnych z woj. lubelskiego 
Konkurs plastyczny 

I i II edycja konkursu plastycznego 
„Bezpieczeństwo, Odpowiedzialność, 
Kultura, Rodzina – jak to rozumiem?” 

18.12.2014 
17.12.2015 

Rodzice 
Warsztaty artystyczne  

-Boże Narodzenie w twórczości ludowej 
-Wykonywanie karmników dla ptaków 

17.12.2014 
 
23.01.2015 

Szkoły specjalne w regionie 
Zawody w piłkę koszykową 

XIII i XIV Regionalny Turniej Piłki 
Koszykowej we współpracy  
z Olimpiadami Specjalnymi Polska - 
lubelskie 

20.01.2015 
08.03.2015 

Szkoły specjalne 
Organizacja przeglądu 

-XIV Międzyszkolny Przegląd Kolęd i 
Pastorałek 
-XV Międzyszkolny Przegląd Kolęd i 
Pastorałek  

28.01.2015 
                                                                                                                                                                       
25.01.2016    

Uczniowie i rodzice 
Organizacja pierwszego dnia wiosny 

„Szkoła bez przemocy” 20.03.2015 

Policjanci, dzieci i opiekunowie z Przedszkola nr 8 
w Krasnymstawie, uczniowie i rodzice naszego 
Ośrodka 
Przedstawienie, warsztaty plastyczne i konkurs 
plastyczny 

Przedstawienie o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym „Pies z ulicy 
Bałamutów” 

20.03.2015 

Rodzice 
Warsztaty florystyczne 

Stroiki wiosenne 25.03.2015 

Szkoły specjalne z woj. lubelskiego 
Konkursy polonistyczne 

-IV Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny 
„Zabawnie, mądrze, niezwykle, czyli o 
bajkach Ignacego Krasickiego” 
-V Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny 
„Wiem, co czytam” 

25.03.2015 
 
 
 
27.04.2016 

Rodzice i uczniowie 
Warsztaty artystyczne 

Ozdoby wielkanocne 1.04.2015 

Klasy PDP z woj. lubelskiego 
Konkurs ekologiczny klas PDP 

„Z ekologią żyję w zgodzie, bo zawsze 
jest w modzie” 
 

23.04.2015 



Rodzice i uczniowie szkół specjalnych woj. 
lubelskiego oraz okoliczni mieszkańcy 
Festyn rekreacyjno - sportowy 

Festyn integracyjny „Mogę wszystko” 24.05.2015 

Uczniowie 
współorg.- Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” 

Eurobiegi 26.05.2015 

Uczniowie ze szkół specjalnych województwa 
lubelskiego 

Lubelski Mityng Lekkoatletyczny 
Olimpiad Specjalnych  

27.05.2015 

Uczniowie szkół krasnostawskich 
Wystawa, zaproszenie laureatów wraz z 
nauczycielami na wręczenie nagród 

Organizacja międzyszkolnych konkursów 
plastycznych i na rymowankę („Owoce i 
warzywa”, „Piję mleko” 

05.06.2015 
(rozstrzygnię-
cie) 

Szkoły specjalne z województwa lubelskiego 
Organizacja przeglądu 

XII Międzyszkolny Przegląd Zespołów 
Artystycznych  

14.06.2015 

Mieszkańcy powiatu 
Festyn  

Dzień Otwartych Drzwi w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

19.06.2015 

Uczniowie szkół podstawowych powiatu 
krasnostawskiego 
Zorganizowanie imprezy integracyjnej w MOSiR 
w Krasnymstawie 

„Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym Powiatu Krasnostawskiego” 

13.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Babcie i dziadkowie uczniów 
Zaproszenie na zabawę 

Zabawa integracyjna z okazji Dnia Babci i 
Dziadka 21.01.2016 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w 
Gorzkowie 
Kolędowanie 

Kolędowanie zespołu „Tonika” w szkole 
w Gorzkowie 

28.01.2016 

Uczniowie krasnostawskich szkół, Strażacy z 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krasnymstawie 
Zaproszenie gości, zorganizowanie imprezy, 
rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu 
plastycznego dotyczącego bezpiecznego 
spędzania ferii zimowych 

Impreza integracyjna „Bezpieczne ferie” 12.02.2016 

* np.: inne szkoły, przedszkola, rodzice, uczniowie, mieszkańcy,  inne grupy jakie?  

 

 

• W jaki sposób realizuje się zagadnienia z zakresu promocji zdrowia wśród 

społeczności szkolnej? (proszę wybrać podkreślając funkcjonujące w szkole sposoby) 

• poprzez realizację  programu wychowawczego 

• poprzez realizację  programu profilaktyki szkolnej 

• poprzez realizację  planu pracy samorządu uczniowskiego 

• w kołach zainteresowań 

• poprzez turystykę 

• na lekcjach wychowawczych 

• doskonalenie nauczycieli 

• spotkania dla rodziców 

• inne:  

- wolontariat  

- udział w ogólnopolskich programach promujących zdrowie np. Czyste Ręce – Carex, 

Owoce i Warzywa w Szkole, Mleko w szkole, Trzymaj Formę. 

 

 

•  W jaki sposób dokumentowana jest realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia: 

(proszę podkreślić wybrane sposoby)  

• notatki z zebrań zespołu, 

• sprawozdania nauczycieli, 



• dokumentacja medialna, 

• wycinki prasowe, 

• zaproszenia, 

• kronika szkolna, 

• inne: Facebook 

 

• Czy w szkole jest stałe miejsce do eksponowania inicjatyw promujących zdrowy 

styl życia? Jeśli tak, to w jakiej formie i jakie tematy były tam eksponowane. 

 

1.  Tablice informacyjne w formie gazetek ściennych 

− Reklamy poszczególnych kół zainteresowań 

− Fotorelacje z podjętych działań 

− Wystawy prac plastycznych 

2.   Plakaty reklamujące ogólnopolskie programy profilaktyczne oraz inne 

3. Wszelkie działania są opisywane na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka 

(Facebook) 

 

 

• Inne ważne informacje o realizacji projektu: 

 Sklepik szkolny został zorganizowany przez grupę nauczycieli i uczniów 

pracujących w nim na zasadzie wolontariatu. Nie przynosi dochodów, działa na 

zasadzie pokrycia kosztów „wsadu do kotła”. Dzięki zaangażowaniu klas kucharskich 

kilka razy w tygodniu można kupić w nim zdrowe drugie śniadanie. 

 Dzięki różnorodnej, bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych każdy uczeń naszej 

szkoły ma możliwość efektywnie spędzać czas wolny realizując swoje indywidualne 

zainteresowania. 

 Uświadomienie rodzicom i uczniom zagrożeń wynikających z uczęszczania 

chorych dzieci do szkoły poskutkowało obniżeniem liczby przypadków chorych dzieci 

w  szkole. 

 

 

 

 

 

Beata Maj 

   Beata Sagan 

 


