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* PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Cel (nazwa): Wiem, co jem-  ukształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do zdrowego i racjonalnego odżywiania się. 

 

             Kryterium sukcesu: zna i stosuje prawidłowe nawyki żywieniowe. 

 

             Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):  

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców. 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza ankiety. 

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia, czerwiec 2018 

 

2. Zadania 

 

 

Nazwa 

zadania 

Kryterium 

sukcesu  

(dla zadania) 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/ 

osoba 

odpowiedzialna 

Potrzebne 

środki/zasoby 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań 

Co wskaże? Jak 

sprawdzimy? 

Kto i kiedy 

sprawdzi? 

Kontynuowani

e programu „ 

Owoce w 

szkole” 

 

90% uczniów 

weźmie udział 

w programie 

Raz w tygodniu dzieci 

otrzymują owoce i 

warzywa 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy klas I 

-VII 

Owoce i 

warzywa od 

firmy Sebex 

Raport, 

zestawienia 

liczebności  

Analiza 

dokumentacji 

dyrektor 

koordynator 

czerwiec 

Wiem, co jem- 

ankieta dla 

uczniów i 

rodziców klas 

I – VII 

 

 

87% weźmie 

udział w 

ankiecie 

Na zajęciach 

wychowawczych i 

podczas spotkań z 

rodzicami 

Wrzesień 2017 

Czerwiec2018 

Wychowawcy klas I- 

VII 

ankieta Wyniki 

ankiety 

Ewaluacja ankiety Zespół promocji 

zdrowia / 

wrzesień/czerwi

ec 



Dobór 

asortymentu 

do szkolnego 

sklepiku 

54% uczniów  

i 41% 

rodziców 

wyrazi swoje 

zdanie, jaki  

asortyment 

powinien być 

w sklepiku 

szkolnym 

Ankieta wśród 

młodzieży i rodziców 

Wrzesień 2017 Wychowawcy klas I 

-VII 

Ankieta Wyniki 

ankiety 

Ewaluacja ankiety Wychowawcy 

Koordynator/ 

Wrzesień 

Udział w akcji 

„ Szklanka 

mleka” 

 

90% uczniów  

weźmie udział 

w akcji 

Raz w tygodniu 

uczniowie otrzymują 

produkty mleczne 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy klas I 

_III, IV 

Dostarczenie 

produktów 

mlecznych przez 

firmę Mlekpol 

Zestawienie 

liczebność 

raport 

Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor 

koordynator 

czerwiec 

 

Upowszechnia

nie zdrowego 

odżywiania. 

Organizacja 

akcji „ 

Śniadanie daje 

moc”. 

90% uczniów 

weźmie udział 

w akcji 

Wspólne wykonanie 

śniadania 

Październik 

2017 

Wychowawcy klas I 

_III 

Przygotowanie 

własnych 

produktów do 

zrobienia II 

śniadania przez 

dzieci 

Zapis w e- 

dzienniku, 

informacje 

na stronie 

internetowej 

Analiza zapisów Wychowawcy 

klas I -III 

Koordynator 

październik 

Udział w akcji 

fluoryzacja 

zębów 

87% uczniów 

weźmie udział 

w akcji 

Wspólna fluoryzacja Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna Fluor, 

szczoteczki do 

zębów 

Notatki Analiz notatek Koordynator, 

pielęgniarka 

Prezentacja 

rodzicom 

pogadanek na 

temat „ 

Zdrowego 

odżywiania” 

88% rodziców 

weźmie udział 

w spotkaniu 

Pogadanka z 

prezentacją 

Listopad 2017 

luty 2018 

Koordynator, 

dietetyk 

Pokaz 

multimedialny 

Informacje 

na stronie 

internetowej, 

sprawozdani

e 

Analiza 

dokumentów 

Koordynator, 

członkowie 

zespołu/ 

listopad/ luty 



Promowanie 

działań SPZ. 

Realizacja 

treści promocji 

zdrowia przez 

wszystkich 

nauczycieli 

100% 

nauczycieli 

realizuje w 

swojej pracy 

dydaktyczno – 

wychowawcze

j treści 

programowe 

SPZ.  

Lekcje wychowawcze, 

wyjścia, teatrzyki 

Na bieżąco Nauczyciele Prezentacje 

multimedialne 

wg. potrzeb, 

zaproszeni 

goście 

Zapisy w e- 

dzienniku, 

sprawozdani

a, karty 

wyjść 

Analiza 

dokumentacji 

Dyrektor 

Koordynator na 

bieżąco 

Promowanie 

zajęć 

sportowych 

pozalekcyjnyc

h 

71% uczniów 

skorzysta z 

zajęć 

Organizacja zajęć 

sportowych 

Na bieżąco Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Sal 

gimnastyczna, 

sprzęt do 

ćwiczeń 

Dziennik 

zajęć 

pozalekcyjny

ch 

Analiza 

dokumentów 

Członkowie 

zespołu SPZ 

Dyrektor   

Na bieżąco 

Organizowanie 

wycieczek, 

zielonych 

szkół, obozów 

92% uczniów 

skorzysta z 

wycieczek, 

wyjazdów, 

wyjść 

Organizacja wycieczki, 

wyjść 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele - Karty 

wyjazdu, 

wyjść, 

informacje 

na stronie 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Członkowie 

zespołu SPZ 

Na bieżąco 

Udział w 

Europejskim 

Tygodniu 

Sportu 

90% uczniów 

weźmie udział 

w zdarzeniu 

Wspólne ćwiczenia, 

biegi 

październik z-ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 

Obiekty 

sportowe 

Informacje 

na stronie 

internetowej, 

zdjęcia 

Analiz  Koordynator 

Dyrektor 

październik 

Turniej 

sportowy „ 

Mały mistrz” 

92% uczniów 

weźmie udział 

w wydarzeniu 

Wspólne zawody klas 

I- III 

Maj\czerwiec z-ca dyrektora, 

nauczyciele w-f 

Obiekty 

sportowe 

Informacja 

na stronie 

internetowej 

Analiza Członkowie 

zespołu 

Dyrektor 

Maj\czerwiec 



Zajęcia na 

basenie, 

lodowisku 

90% uczniów 

weźmie udział 

w zajęciach 

Wyjście na basen, 

lodowisko 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy klas 

II- III i nauczyciele 

w-f klas IV - VII 

Obiekty 

sportowe 

Zapisy w e- 

dzienniku 

analiza Członkowie 

zespołu 

Dyrektor 

Na bieżąco 

Prowadzenie 

zajęć 

tanecznych  

45% uczniów 

klas I- III 

weźmie udział 

w zajęciach 

Organizacja zajęć Cały rok 

szkolny 

Nauczyciel 

nauczania 

zintegrowanego, 

nauczyciel w-f 

Obiekt sportowy Dziennika 

zajęć 

dodatkowyc

h 

analiza Członkowie 

zespołu 

Dyrektor 

Luty/ 

czerwiec 

 

Szkolny i 

międzyszkolny 

turniej piłki 

siatkowej, 

nożnej i tenisa 

stołowego 

29% uczniów 

klas 

sportowych 

Organizacja turnieju Cały rok Trenerzy, 

nauczyciele w-f 

Obiekt sportowy Informacje 

na stronie 

internetowej 

analiza Członkowie 

zespołu 

Dyrektor 

Na bieżąco 

 

Pierwsza 

pomoc 

przedmedyczn

a 

90% uczniów 

weźmie udział 

w akcji 

Organizacja zajęć Cały rok Nauczyciel przyrody Fantomy, 

prezentacje 

multimedialne 

Zapisy w e- 

dzienniku 

analiza Członkowie 

zespołu 

Dyrektor 

koordynator 

Na bieżąco 

 

Międzyszkoln

a debata o 

zdrowiu” Czy 

sport to 

zdrowie?” 

Delegacje klas 

IV- VII i rada 

rodziców 

Organizacja debaty marzec Nauczyciele, 

opiekunowie SU, SU 

Prezentacje, 

pokazy 

sportowe 

,występy  

Informacje 

na stronie 

internetowej 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

marzec 

 

Piknik 

Rodzinny „ 

Sport, 

zdrowie, 

rekreacja” 

 

 

85% uczniów i 

67% rodziców 

weźmie udział  

Organizacja pikniku czerwiec nauczyciele Materiały 

plastyczne, 

zdrowe ciasta, 

owoce, soki 

Informacje 

na stronie 

internetowej 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

czerwiec 



 

Realizacja 

programów 

sportowo- 

rekreacyjnych 

w ramach 

grantów „ 

nasze Pasje”, 

„Marsz po 

niepodległość” 

 

 

61% uczniów 

weźmie udział 

w programie 

Organizacja zajęć Kwiecień\czerw

iec 

Nauczyciel w-f - Sprawozdani

e, informacja 

na stronie 

internetowej 

Analiza 

dokumentów 

Dyrektor 

Koordynator 

czerwiec 

         

 

 

 

 


