
SPRAWOZDANIE Z KONTYNUACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA 

ZDROWIE OD STYCZNIA 2019 DO CZERWCA 2019 ROKU 

 

 Pomimo zakończenia w grudniu 2018 roku realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie, nasza placówka nadal kontynuowała  działania 

promujące zdrowy styl życia. Skierowane one były do dzieci w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności, do ich rodziców, pracowników 

szkoły oraz do społeczności lokalnej. Najważniejsze z nich to: 

 

Lp. Działanie Zmiana 

1. 

 

Wycieczki (bliższe i dalsze): 

a) Muzeum Regionalne w Krasnymstawie – wystawa 

historyczna "Dzieje Krasnegostawu" (uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum oraz chętni rodzice)              I 2019                                                             

b) Kulig w Widniówce (uczesnicy Koła Turystycznego) 

                                                                                         I 2019 

c) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie – 

wystawa nakryć głowy KAPELUSZOWY MISZMASZ z 

kolekcji Jerzego Krzosa (wychowankowie internatu)  III 2019 

d) Lwów – Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Galicji                  

                                                        (chętni uczniowie) III 2019                                         

e) Przedszkole Specjalne Nr 3 w Zamościu – zajęcia otwarte 

"Powitanie Pani Wiosny" (dzieci z przedszkola)          III 2019 

f) Tarzymiechy Trzecie – Spotkanie z alpakami (uczniowie 

uczęszczający na zajęcia logopedyczne i korekcyjno-

kompensacyjne)                                                             III 2019 

g) Zwiedzanie Chełma – Kopalnia kredy, średniowieczny 

gród i inne (koło turystyczne)                                       VI 2019 

h) Bałtów – wycieczka rodzinna – podziękowanie rodzicom i 

uczniom za ogromny wkład, jaki włożyli w realizację projektu 

Szkoła Promująca Zdrowie (chętne dzieci i rodzice)   VI 2019 

 

- Uczniowie nabrali pewności siebie w nowych sytuacjach 

- Poznali ciekawe miejsca 

- Przekonali się, że warto aktywnie spędzać czas 

- Współpraca z rodzicami została poszerzona 

- Podniesiona efektywność kształcenia 

- Pełniejsze spojrzenie przez nauczyciela na ucznia, poznanie go z innej 

strony 
- Uczniowie nabyli nowe wiadomości i umiejętności (w zależności od 

miejsca wycieczki) 

 

 

2. 

 

Sport: 

a) Powiatowy Plebiscyt na Sportowca Roku 2018       III 2019 

b) XXVI Regionalny Turniej Piłki Nożnej w Kraśniku 

- Podniesienie samooceny 
- Nauczyli się zdrowej rywalizacji 

- Uczniowie z różnych klas zintegrowali się ze sobą oraz uczniami innych 



organizowany przez Olimpiady Specjalne Polska – lubelskie                                                 

                                                                                        V 2019 

c) XIII Regionalne Biegi Przełajowe organizowane przez 

Olimpiady Specjalne Polska – lubelskie w Olbięcinie   V 2019 

d) XXIII Regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad 

Specjalnych Polska – lubelskie organizowany przez SOSW w 

Krasnymstawie                                                              VI 2019 

e) Marszobieg terenowy – w ramach projektu "Trzymaj 

formę"                                                                             V 2019 

 

szkół 

- Poprzez udział w treningach podnieśli swoją sprawność fizyczną 

- Zajmowali czołowe miejsca, zdobywali cenne nagrody i dyplomy 

 

3. 

 

Bezpieczeństwo: 

a) Spotkanie z policjantem, panem Tomaszem Zborowskim 

nt. "Zasady bezpieczeństwa w zimie"  (cała społeczność 

szkolna)                                                                         I 2019 

b) Spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w 

Krasnymstawie (cała społeczność szkolna)                                                           

I 2019 

c) Warsztat z ratownikiem medycznym "Pierwsza pomoc 

przedmedyczna w szkole" (Fb)                                     I 2019 

 

- Uczniowie poznali zasady wzywania pomocy, prawidłowej ewakuacji w 

czasie pożaru oraz udzielania I pomocy przedmedycznej 

- Nauczyli się numerów alarmowych oraz poznali zasady korzystania z nich 

- Poznali bezpieczne i niebezpieczne zachowania podczas ferii oraz ich 

konsekwencje, zostali poinformowani o zagrożeniach, jakie niesie za sobą 

wchodzenie na zamarznięte akweny wodne 

- Nauczyli się bezpiecznie poruszać po drodze, poznali i utrwalili zasady 

ruchu drogowego pieszych 

4. 

 

Akcje charytatywne: 

a) Zbuieranie nakrętek (pomoc dla Natalii)                        

b) "Góra grosza"                                                            

c) Kiermasz pierników – dochód przeznaczony na zakup 

karmy do schroniska                                                       II 2019 

d) Zbiórka pieniędzy na zakup ortezy dla naszego ucznia 

 

- Uczniowie i nauczyciele chętnie pomagają innym dzieciom 

- Są wrażliwsi na krzywdę innych: zbierali nakrętki na protezę ręki dla 

dziewczynki, pieniądze na ortezę dla chłopca, dostarczyli karmę dla zwierząt 

w schronisku 

- Wspólne starania umocniły więzi koleżeńskie między uczniami oraz 

między nauczycielami 

5. 

 

Akcje społeczne: 

a) Wykonanie upominków dla babć i dziadków (uczniowie 

klas młodszych oraz wychowankowie internatu)            I 2019 

b) Wspólne kolędowanie dwóch zaprzyjaźnionych zespołów  -  

"Iskierki" z parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz "Tonika" ze 

SOSW w Krasnymstawie dla dzieci z przedszkola w 

Tuligłowach i ich opiekunów                                          I 2019 

- Nastąpiła integracja społeczności szkolnej 

- Uczniowie i część rodziców poszerzyła swoją wiedzę o funkcjonowaniu 

osób z autyzmem, z zespołem Downa 

- Uczniowie poznali wartość czytania książek, 

- Uczniowie nauczyli sie wykonywać dekoracje świąteczne a nauczyciele 

poznali nowe sposoby ich wykonywania 

- Wzrosło poczucie przynależności uczniów i rodziców do społeczności 



c) "Wychowanek Roku 2018/19" (wychowankowie internatu) 

d) Bal karnawałowy (dzieci z przedszkola oraz uczniowie 

szkoły podstawowej)                                                      II 2019 

e) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego              II 2019 

f) Dzień Logopedy                                                        III 2019 

g) Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych                        III 2019 

h) Zajęcia edukacyjno-artystyczne o tematyce wiosennej               

                                                                                       III2019 

i) Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa               III 2019 

j) Powitanie wiosny – barwny korowód ulicami miasta 

                                                                                       III 2019 

k) Światowy Dzień Autyzmu                                        IV 2019 

l) Projekt CEO "PoczytajMY"                                     

ł)  Warsztaty wielkanocne – nasi uczniowie oraz nasi 

absolwenci z Warsztatów terapii zajęciowej                IV 2019 

m) Warsztaty artystyczne wielkanocne prowadzone przez 

rodziców uczniów dla uczniów, rodziców i nauczycieli  IV '19                              

n) Napisany i zaakceptowany projekt unijny polsko-ukraiński       

"Różni, a jednak podobni" (udział w projekcie – chętne dzieci 

spełniające jego kryteria)                                                                 

                                                                                        V 2019 

o) Warsztaty kulinarne zorganizowane z okazji Dnia Matki 

(uczniowie klas szkoły podstawowej)                            V 2019 

p) Dzień Czekolady (dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas 

młodszych)                                                                     V 2019                          

 

szkolnej 

- Wzrosło poczucie wartości u rodziców 

- Wszyscy razem dobrze się bawili 

- Ośrodek otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na 

realizację projektu polsko-ukraińskiego 

 

6. 

 

Konkursy: 

uczestniczenie: 

a) XIX Konkurs Plastyczny "Moje miasto Krasnystaw" 

organizowane przez KDK pod patronatem Burmistrza 

Krasnegostawu                                                              III 2019 

b) Ogólnopolski konkurs zorganizowany w ramach Akademii 

Uwielbiam.pl (wychowankowie internatu uczestniczący na 

zajęcia kół: fotograficznego oraz kulinarnego)             III 2019 

- Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach 

- Poszerzyli wiedzę nt swojego miasta 

- Nauczyli się zdrowej rywalizacji i tego, że nie nagroda i miejsce jest 

najważniejsze ale sam udział, staranie i radość z tworzenia 

- Poznali nowe techniki plastyczne 

- Nawiązali przyjaźnie i więzi koleżeńskie z uczniami z innych szkół 

- Wzrosła ich samoocena 



c) IV edycja Konkursu recytatorskiego pod hasłem "Poeci 

rosyjscy – Poezje Anny Achmatowej"                          III 2019 

d) Konkurs plastyczny "Zyj zdrowo"                            IV 2019 

e) Ogólnopolski Plebiscyt Orły Edukacji                       V 2019 

organizowanie: 

a) Konkurs plastyczny "Portret mojej babci, mojego dziadka" 

oraz wystawa pokonkursowa w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Krasnymstawie                                         I 2019 

b) VII edycja konkursu wiedzy o Krasnymstawie pod 

patronatem Burmistrza miasta oraz Starosty 

Krasnostawskiego                                                         III 2019 

c) Konkurs plastyczny "Moje miasto Krasnystaw"      III 2019                                                       

 

7. 

 

Zdrowie: 

a) Akademia Uwielbiam.pl – zajęcia kulinarne oraz 

fotograficzne prowadzone dla dzieci w internacie   

b) Hodowla ziół i warzyw w przedszkolu                    III 2019 

c) Cykliczne zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie 

się przeznaczone dla dzieci w przedszkolu oraz uczniów klas 

młodszych 

d) Cykliczne zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywianie 

się w wykonaniu uczniów klas zawodowych kucharskich 

e) "Trzymaj formę" – zajęcia promujące zdrowe odżywianie 

się oraz sprawność fizyczną – cykliczne spotkania dla 

uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

f) Spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krasnymstawie, panią Agatą Wójtowicz 

g) Cykliczne spotkania z pielęgniarką szkolną 

 

- utrwalili swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania się oraz potrzeby 

rychu fizycznego 

 

 
Wszystkie nasze działanie zostały opisane i udokumentowane zdjęciami na szkolnym Facebooku oraz stronie internetowej Ośrodka. 


