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             PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU 

        „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

2016 – 2019                       

 

CEL GŁÓWNY: 

TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH BEZPIECZNEMU I ZDROWEMU STYLOWI ŻYCIA CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Kształtowanie dobrych relacji między: pracownikami i uczniami, uczniami, szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną. 

 Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uwrażliwianie na potrzeby innych.  

 Nabywanie i upowszechnianie przez uczniów prozdrowotnych nawyków żywieniowych.  

 Nabywanie i propagowanie przez uczniów standardów higienicznego trybu życia. 

 Upowszechnianie standardów ekologicznego trybu życia. 

 Przestrzeganie zasad właściwego zachowania w szkole i poza nią.  

 Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych wyborów.  

 Wdrażanie uczniów do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i bezpieczny oraz działań na rzecz zdrowia własnego i innych.  

 Umożliwienie uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.  

 Włączanie do działań szkoły jak największej grupy rodziców.  
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Moduł I – BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH 

NAZWA ZADANIA KRYTERIUM SUKCESU SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
SPOSÓB SPRAWDZENIA 
WYKONANIA ZADANIA 

I.PRZEKAZYWANIE 
INFORMACJI O 
ZADANIACH I 
REALIZACJI PROGRAMU 
ORGANOM SZKOŁY: 
- RADA PEDAGOGICZNA 
- UCZNIOWIE                                             
- RODZICE 
I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ. 

Znajomość zasad tworzenia 
SzPZ. 

Szkolenie Rady Pedagogicznej 
w zakresie zasad tworzenia 
SzPZ. 

Klarysa Chabros protokół Rady Pedagogicznej 

Znajomość planu działań 
SzPZ. 

Przedstawienie planu działań 
SzPZ i spodziewanych efektów 
pracy zespołu. 

koordynator 

aktualność informacji 
przekazywanych organom szkoły - 
protokoły Rady Pedagogicznej; 
wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
tematyka zebrań z rodzicami; 
informacje na szkolnej stronie www; 

Zamieszczenie i aktualizacja 
informacji o podejmowanych 
działaniach na szkolnej stronie. 

zespół ds. PZ 
Halina Bartnik 
Emilia Kowal 

Pozytywne wyniki ankiet. Przeprowadzenie ankiet 
ewaluacyjnych. 

zespół ds.  
Promocji Zdrowia 

aktualność informacji 
przekazywanych organom szkoły - 
protokoły Rady Pedagogicznej; 

II.PRZECIWDZIAŁANIE 
AGRESJI. 
 
 

III.KSZTAŁTOWANIE 
POZYTYWNYCH 
ZACHOWAŃ. 

Uczniowie: 
 otrzymują odpowiednie 

wsparcie w każdym 
aspekcie rozwoju, 

 postrzegają, rozumieją i 
respektują normy społeczne, 

 coraz lepiej radzą sobie z 
problemami i negatywnymi 
emocjami, 

 konstruktywnie rozwiązują 
konflikty, 

 potrafią dokonywać analizy 
wzorów i norm społecznych, 

 są świadomi niebezpie-
czeństw i zagrożeń oraz 
potrafią im zapobiegać, 

 czują się odpowiedzialni za 
swój rozwój, chętnie 
uczestniczą w zajęciach 
pozalekcyjnych, 

 dbają o dobro innych, 
 posiadają wiedzę i 

umiejętności pozwalające na 
prowadzenie zdrowego stylu 
życia i podejmowanie przez 

Realizacja zadań zawartych w 
programie profilaktycznym i 
wychowawczym. 

wychowawcy 
pedagog 

nauczyciele 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
analiza dokumentów szkolnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; ankiety; 

Szkolny Dzień Profilaktyki 
(kontynuacja). 

pedagog 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; informacje na 
szkolnej stronie www; 
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nich zachowań prozdrowot-
nych i proekologicznych,  

 aktywnie uczestniczą w 
imprezach prozdrowotnych i 
proekologicznych. 

Uczniowie: 
 znają przepisy ruchu 

drogowego, 
 promują właściwe 

zachowania, 
 zwracają uwagę osobom 

stwarzającym zagrożenie, 
 znają numery telefonów 

alarmowych, 
 wiedzą, do kogo się zwrócić 

w nagłych przypadkach, 
 wiedzą, jak zachowywać się 

w konkretnych przypadkach, 
 rozumieją przyczyny i skutki 

agresji,  
 radzą sobie z agresją 

własną i innych,  
 dokonują właściwych 

wyborów,  
 koncentrują swoją uwagę na 

innych, 
 potrafią określić własne 

emocje,  
 nie ulegają negatywnym 

wpływom, 
 wskazują wartości, którymi 

należy się kierować,  
 szanują siebie i innych. 

Spotkanie z przedstawicielami 
Wydziału Prewencji Komendy 
Policji w Biłgoraju: 
 „JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W 

NIEBEZPIECZNYCH 
SYTUACJACH?”; 

 „BEZPIECZNA DROGA DO 
SZKOŁY”. 

starszy sierżant 
Monika Sałaban 

pedagog 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; obserwacja; 
wymiana spostrzeżeń; zdjęcia; 
informacje na szkolnej stronie www; 

Spotkanie z przedstawicielami 
Straży Pożarnej w Biłgoraju: 
„NAJWAŻNIEJSZE 
BEZPIECZEŃSTWO –  
BEZPIECZNIE W SZKOLE I W 
DOMU”. 

nauczyciel                  
wych. fizycznego 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; 
obserwacja; wymiana spostrzeżeń; 
informacje na szkolnej stronie www; 

Edukacja wczesnoszkolna: 
 „JAK BEZPIECZNIE SIĘ 

BAWIĆ I ZACHOWYWAĆ?” 
 „W PRZYJAŹNI Z SOBĄ I  

INNYMI.” 

wychowawcy 
0 - III 

wpisy w dziennikach lekcyjnych i 
świetlicy; informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Lekcje wychowawcze: 
- kl. IV  
 „SZANUJMY SIEBIE I  

INNYCH”;  
 JAK BYĆ DOBRĄ 

KOLEŻANKĄ, KOLEGĄ?; 
 JAK BYĆ DOBRYM 

ZESPOŁEM KLASOWYM?; 
- kl. V „ROZWIĄZYWANIE 
KONFLIKTÓW”; 

- kl. VI  
 „Z PRĄDEM, ZA WSZELKĄ 

CENĘ? – PRESJE GRUPY 
RÓWIEŚNICZEJ”; 

 „SIŁA ROZMOWY – ZAMIEŃ 
GNIEW I KŁÓTNIE W 
ROZMOWĘ”. 

wychowawcy 
IV - VI 
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Zajęcia świetlicowe: 
„JESTEM DOBRYM KOLEGĄ/ 
DOBRĄ KOLEŻANKĄ”. 

Klarysa Chabros 
pedagog 

Konkurs plastyczny:  
„BĄDŹ BEZPIECZNY”. Emilia Kowal 

analiza wytworów pracy uczniów; 
protokół konkursu; informacja 
zwrotna osoby odpowiedzialnej; 
zdjęcia; 

Konkurs wiedzy: 
„BEZPIECZEŃSTWO = 
ZDROWIE”. 

Ewa Jagucak 
Marta Kwiatkowska 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; protokół 
konkursu; test konkursowy; 
informacje na szkolnej stronie www; 

Udział w ogólnopolskiej akcji 
„BEZPIECZNE WAKACJE” 
(kontynuacja). 
 

Zajęcia komputerowe: 
wykonanie prezentacji 
„BEZPIECZNE WAKACJE 2017”. 

wychowawcy 
 
 
 

Marta Jurałowicz 
Ewa Jagucak  

 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; informacje 
na szkolnej stronie www; 

Zajęcia techniczne: 
 „KORZYSTANIE Z 

KĄPIELISK.”;  
 „JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ 

WAKACJE?” 

Ewa Jagucak  
 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

Gazetka:  
„BEZPIECZNE WAKACJE 2017”. 

Emilia Kowal 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia;  

Uzyskanie przez uczniów karty 
rowerowej. 

Zajęcia techniczne i wychowania 
fizycznego: 
- przygotowanie uczniów do 
egzaminu na kartę rowerową. 

Ewa Jagucak 
Mariusz Wołoszyn 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Uczniowie: 
 znają przepisy ruchu 

drogowego, 
 znają numery telefonów 

alarmowych, 
 wiedzą, do kogo się zwrócić 

w nagłych przypadkach, 
 wiedzą, jak zachowywać się 

w konkretnych przypadkach. 

Konkurs BRD. 

Mariusz Wołoszyn 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; informacje na 
szkolnej stronie www; 

Uczniowie: 
 potrafią określić własne 

emocje,  

Zajęcia z psychologiem:  
„POKONYWANIE 
NEGATYWNYCH EMOCJI”. 

psycholog 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; obserwacja; 
wymiana spostrzeżeń; 
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 wskazują wartości, którymi 
należy się kierować,  

 szanują siebie i innych, 
 rozumieją przyczyny i skutki 

agresji,  
 radzą sobie z agresją 

własną i innych. 

Organizacja DNIA SZKOŁY BEZ 
PRZEMOCY w ramach kampanii 
społecznej „SZKOŁA BEZ 
PRZEMOCY” (kontynuacja). 

nauczyciele 
Joanna Kręt 

Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; festyn; zdjęcia; 
wyniki ankiety; klasowy kodeks 
moralny; informacje na szkolnej 
stronie www; 

Konkurs plastyczny:  
„STOP PRZEMOCY”. Emilia Kowal 

protokół konkursu; analiza wytworów 
pracy uczniów; informacja zwrotna 
osoby odpowiedzialnej; zdjęcia; 

Uczniowie: 
 wiedzą, jak bezpiecznie 

korzystać z zasobów 
internetu,  

 znają zagrożenia czyhające 
w sieci, 

 zachowują ostrożność w 
kontaktach on-line, 

 potrafią reagować na 
internetowe zagrożenia, 

 szanują siebie i innych. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 
(kontynuacja): 
„INTERNETOWI PRZYJACIELE! 
– MOJE BEZPIECZEŃSTWO   
W SIECI”. 

Ewa Jagucak 
Marta Jurałowicz 

wychowawcy 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; wyniki 
ankiety; informacje na szkolnej 
stronie www; 

Gazetka DBI. 

Ewa Jagucak 
Marta Jurałowicz 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia;  

Uczniowie: 
 chętnie uczestniczą w 

różnych formach aktywności 
ruchowych, 

 znają walory okolicy, miasta 
i kraju, 

 dbają o kondycję, 
 pozyskują nowe 

umiejętności, 
 przestrzegają zasady fair 

play, 
 współpracują i integrują się. 
 dbają o  prawidłowe relacje 

koleżeńskie. 
 

Rodzice/opiekunowie: 
 akceptują i wspierają 

działania szkoły w tym 
zakresie, 

 rozumieją istotę aktywnego 
wypoczynku, 

 angażują się w życie szkoły i 
organizację imprez. 

Aktywne formy spędzania czasu 
wolnego: 
- rajdy 
- wycieczki 
- festyny 
- dyskoteki 
- basen 
- SKS/zawody sportowe. 

wychowawcy 
nauczyciele  

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; 
dokumentacja: wycieczek, rajdów, 
festynów; sprawozdania nauczycieli; 
artykuły w lokalnej prasie i na 
szkolnej stronie www; dyplomy, 
medale, puchary. 
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Uczniowie: 
 rozumieją termin empatia i 

altruizm, 
 niosą pomocy innym,  
 przygotowują i biorą udział 

w akcjach charytatywnych, 
 koncentrują swoją uwagę na 

potrzebach innych, 

 identyfikują potrzeby innych, 

 nawiązują przyjaźnie, 
 chętnie współpracują w 

grupie. 

Udział w cyklicznych akcjach 
charytatywnych i innych 
organizowanych przez SU, Koło 
Wolontariatu i różne instytucje. 

Koło Wolontariatu 
SU 

Klarysa Chabros 
Joanna Kręt 

Marta Jurałowicz 
wychowawcy 

analiza dokumentacji; informacja 
zwrotna osób odpowiedzialnych; 
zdjęcia; podziękowania; 
zaświadczenia; informacje na 
szkolnej stronie www; 

Konkurs:  
„CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ – 
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM” Fundacja 
„DWA SKRZYDŁA ANIOŁA”. 

Ks. Maciej 
Lewandowski 

analiza dokumentacji; informacja 
zwrotna osób odpowiedzialnych; 
informacje na szkolnej stronie www; 

Rodzice/opiekunowie: 
 akceptują i wspierają 

działania szkoły w tym 
zakresie, 

 mają świadomości istoty 
systematycznej współpracy 
ze szkołą na rzecz swoich 
dzieci/ podopiecznych, 

 angażują się w życie szkoły. 

Współpraca z Wioską Dziecięcą 
SOS. 

wszyscy  
nauczyciele 

analiza dokumentacji; sprawozdania 
nauczycieli; 

Włączanie rodziców/opiekunów 
do działań szkoły w zakresie 
bezpieczeństwa i kształtowania 
pozytywnych zachowań dzieci. 

wychowawcy 
pedagog 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
sprawozdania nauczycieli; 

IV.ZNAJOMOŚĆ I 
PRZESTRZEGANIE 
REGULAMINÓW 
SZKOLNYCH. 

Uczniowie: 
 znają prawidła zawarte w 

regulaminach, 
 respektują zasady zawarte 

w regulaminach, 
 szanują siebie i innych. 

Prawa i obowiązki uczniów. 

wszyscy  
nauczyciele 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Zapoznanie/ przypomnienie 
regulaminów: 
- zachowania uczniów na 
przerwach 

- sal lekcyjnych 
- sali komputerowej 
- świetlicy 
- Zielonej Szkoły 
- sali gimnastycznej 
- boisk szkolnych 
- wycieczek: autokarowych, 
pieszych, rowerowych. 

V. BUDOWANIE WŁASNEJ 
WARTOŚCI. 

Uczniowie: 
 pokonują własne słabości, 
 mają świadomość, że 

zawsze może zwrócić się o 
pomoc do nauczycieli, 

 znają swoją wartość, 

Wystawy prac uczniów. 
Emilia Kowal 

analiza wytworów pracy uczniów; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; 

Szkolna Galeria Sukcesów. Joanna Kręt 
Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia;  

Promocja sukcesów uczniów. wszyscy  
nauczyciele 

artykuły w lokalnej prasie i na 
szkolnej stronie www; 
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 mają wsparcie ze strony 
rodziców/ opiekunów, 

 mają świadomość wkładu 
własnej pracy w osiąganie 
sukcesu. 

Wspieranie uzdolnień uczniów - 
zajęcia pozalekcyjne: 
- koło wokalne 
- koło plastyczne 
- koło matematyczne 
- koło językowe 
- koło wolontariatu 
- koło ekologiczno - przyrodnicze 
- SKS 
- schola. 

wszyscy  
nauczyciele 

wpisy w dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych; informacja zwrotna 
osób odpowiedzialnych; 
sprawozdania nauczycieli; 
obserwacja; 

Współpraca z Wioską Dziecięcą 
SOS. 

wszyscy  
nauczyciele 

analiza dokumentacji; sprawozdania 
nauczycieli; 

Współpraca z rodzicami. 

VI.ZAPOBIEGANIE 
NIEPOWODZENIOM 
SZKOLNYM. 

Uczniowie: 
 znają metody efektywnego 

uczenia się, 
 pokonują własne słabości, 
 mają świadomość, że 

zawsze może zwrócić się o 
pomoc, 

 znają swoją wartość, 
 mają wsparcie ze strony 

rodziców/ opiekunów, 
kolegów, nauczycieli, 

 koncentrują swoją uwagę na 
potrzebach innych, 

 mają świadomość wkładu 
własnej pracy w osiąganie 
sukcesu, 

 chętnie niosą pomoc innym, 
 nawiązują przyjaźnie. 

Zajęcia realizowane w ramach 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej: 
- dydaktyczno – wyrównawcze 
- korekcyjno – kompensacyjne 
- rewalidacja 
- zajęcia logopedyczne. 

nauczyciele 
pedagog 

 

wpisy w dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych; informacja zwrotna 
osób odpowiedzialnych;  
sprawozdania nauczycieli; 
obserwacja; 

Współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną. 

wszyscy  
nauczyciele  

analiza dokumentacji; sprawozdania 
nauczycieli; 

Współpraca z Wioską Dziecięcą 
SOS. 

wszyscy  
nauczyciele 

analiza dokumentacji; sprawozdania 
nauczycieli; 

Współpraca z rodzicami. 

Organizowanie samopomocy 
koleżeńskiej. 

nauczyciele 
pedagog  

Koło Wolontariatu 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 

Edukacja wczesnoszkolna:  
„JAK ODRABIAĆ PRACE 
DOMOWE?” 

wychowawcy 
II - III 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach zajęć lekcyjnych; 
obserwacja; Lekcje wychowawcze: 

- kl. IV  
 „JAKIM JESTEM UCZNIEM?”; 
 „JAK SIĘ UCZYĆ, ABY 

OSIĄGNĄĆ SUKCES W 
NAUCE?”; 

- kl. V „CO ZROBIĆ, GDY MASZ 
PROBLEM Z NAUKĄ?”; 

- kl. VI  
 „WYMAGAM PRZEDE 

wychowawcy 
IV-VI 
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WSZYTKIM OD SIEBIE, 
CZYLI DLACZEGO TO 
WŁAŚNIE JA MUSZĘ 
PAMIĘTAĆ O ZADANIU 
DOMOWYM?”; 

 „MOJE WZLOTY I UPADKI”; 
 „CZY UMIEM WYCIĄGAĆ 

WNIOSKI?” 

VII. PIERWSZA POMOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uczniowie i pracownicy szkoły: 
 wiedzą, jak zachowywać się 

w sytuacjach niosących 
zagrożenie życia i zdrowia, 

 znają zasady zachowania 
się na miejscu wypadku, 

 znają wyposażenie apteczki 
pierwszej pomocy, 

 potrafią skompletować 
apteczkę pierwszej pomocy, 

 potrafią udzielać pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, 

 znają numery telefonów 
alarmowych. 
 

Warsztaty z ratownikiem 
medycznym: 
„POMOC PRZEDMEDYCZNA”. 

Małgorzata Welman 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; informacje 
na szkolnej stronie www; 

Warsztaty z pielęgniarką: 
„PIERWSZA POMOC PRZY: 
KRWOTOKACH, SKALECZE-
NIACH, OPARZENIACH, 
ODMROŻENIACH, 
ZŁAMANIACH, OMDLENIACH, 
UKĄSZENIACH”. 

pielęgniarka 
Marta Jurałowicz 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; informacje 
na szkolnej stronie www; 

Lekcja przyrody:  
„CO ROBIĆ W RAZIE 
USZKODZENIA CIAŁA?” 

Klarysa Chabros 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; 
 Zajęcia techniczne:  

 „WYPADEK DROGOWY, JAK 
SIĘ ZACHOWAĆ?”; 

 „ABC PIERWSZEJ POMOCY”. 

Ewa Jagucak 

Uzyskanie przez uczniów 
certyfikatu. 

Zajęcia: 
„RATUJEMY – UCZYMY 
RATOWAĆ” w kl. II – VI 
(kontynuacja). 

Klarysa Chabros 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; informacje 
na szkolnej stronie www; 

Uzyskanie przez uczniów 
tytułu „Mistrz Pierwszej 
Pomocy”. 

Konkurs wiedzy i umiejętności: 
„BANDAŻOWANIE I PIERWSZA 
POMOC”. 

Klarysa Chabros 

protokół konkursu; informacja 
zwrotna osoby odpowiedzialnej; 
informacje na szkolnej stronie www; 
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Moduł II – ZDROWY I EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA 

NAZWA ZADANIA KRYTERIUM SUKCESU SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
SPOSÓB SPRAWDZENIA 
WYKONANIA ZADANIA 

I.PROMOCJA 
AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ 

Uczniowie: 
 posiadają wiedzę i 

umiejętności pozwalające na 
prowadzenie zdrowego stylu 
życia i podejmowanie przez 
nich zachowań 
prozdrowotnych w sferze 
fizycznej, psychicznej, 
społecznej,  

 aktywnie uczestniczą w 
imprezach prozdrowotnych i 
sportowych, 

 chętnie uczestniczą w 
różnych formach aktywności 
ruchowych, 

 dbają o kondycję, 
 pozyskują nowe 

umiejętności. 
 

Rodzice/opiekunowie: 
 akceptują i wspierają 

działania szkoły w w/w 
posunięciach, 

 rozumieją istotę aktywnego 
wypoczynku, 

 angażują się w życie szkoły i 
organizację imprez. 

Podnoszenie kondycji fizycznej 
poprzez udział w: 
- rajdy 
- wycieczki 
- festyny 
- basen 
- SKS 
- zajęcia ruchowe na świetlicy 
- zajęcia ruchowe – Zielona 
Szkoła. 

wychowawcy 
pedagog 

nauczyciele 

wpisy w dziennikach lekcyjnych i 
świetlicy; informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
zdjęcia; dokumentacja: wycieczek, 
rajdów, festynów; sprawozdania 
nauczycieli; artykuły w lokalnej 
prasie i na szkolnej stronie www;  

Udział uczniów w zawodach 
sportowych. nauczyciel                  

wych. fizycznego 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; dyplomy, medale, 
puchary; artykuły w lokalnej prasie i 
na szkolnej stronie www; 

Europejski Tydzień Sportu – BE 
ACTIVE. nauczyciel                  

wych. fizycznego 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; artykuł na szkolnej 
stronie www; 

Udział rodziców/opiekunów w 
imprezach o charakterze 
sportowym. 

wychowawcy 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
zdjęcia; artykuły w lokalnej prasie i 
na szkolnej stronie www; 

Promocja sukcesów 
sportowych. Halina Bartnik 

Mariusz Wołoszyn 

Szkolna Galeria Sukcesów; artykuły 
w lokalnej prasie i na szkolnej 
stronie www; 

II.ZDROWE ODŻYWIANIE Uczniowie: 
 znają podstawowe zasady 

zdrowego odżywiania i 
starają się je stosować na co 
dzień, 

 potrafią ułożyć prosty, 
zbilansowany jadłospis, 

 włączają warzywa i owoce do 
swojego jadłospisu, 

Udział w programach, akcjach i 
projektach propagujących 
zdrowe nawyki żywieniowe: 
 

„SZKLANKA MLEKA” 
(kontynuacja) 

 
 
 
 

wychowawcy 
0 - VI 

sprawozdania nauczycieli; zdjęcia; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; informacje na 
szkolnej stronie www; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

„OWOCE I WARZYWA W 
SZKOLE” (kontynuacja) 

wychowawcy 
0 - III 

„WYBIERAM WODĘ” 
 

Klarysa Chabros  
Joanna Kręt 
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 prawidłowo dobierają 
produkty z uwzględnieniem 
zapotrzebowania na 
poszczególne składniki, 

 przygotowują proste potrawy, 
 wiedzą, jak prawidłowo 

nawadniać organizm,  
 mają świadomość wpływu 

zdrowego i racjonalnego 
sposobu odżywiania się na 
swoje zdrowie, 

 znają skutki niewłaściwego 
odżywiania, 

 wiedzą czym grozi otyłość, 
nadwaga, niewłaściwe 
odchudzanie, 

 potrafią świadomie 
zrezygnować z produktów 
niezdrowych,  

 dbają o higienę spożywania 
posiłków, 

 aktywnie uczestniczą w 
programach, akcjach i 
projektach propagujących 
zdrowe nawyki żywieniowe, 

 upowszechniają standardy 
zdrowego żywienia. 

„ŚNIADANIE DAJE MOC” 
(kontynuacja) 

Marta Jurałowicz 

„CZAS NA ZDROWIE” 
(kontynuacja) 

Klarysa Chabros  
Joanna Kręt 

„SMACZNIE, ZDROWO, 
KOLOROWO” (kontynuacja) 

SU  
Marta Kwiatkowska 

„ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA” 

Klarysa Chabros  

Propagowanie zdrowych 
nawyków: 
 

Spotkanie z dietetykiem/                    
p. Katarzyną Kidaj - Studio 
Figura. 

 
 
 

Joanna Kręt 

 
 
 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; informacje 
na szkolnej stronie www; 

Edukacja wczesnoszkolna 
(edukacja przyrodnicza):  
 „ZDROWE ODŻYWIANIE”; 
 pokaz cyklu filmików 

„ŚMIETNIK W MOJEJ 
GŁOWIE”. 

wychowawcy 
0 - III 

wpisy w dziennikach lekcyjnych i 
świetlicy; informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 
 

Lekcje wychowawcze: 
- kl. IV „ZASADY ZDROWEGO 
TRYBU ŻYCIA”; 

- kl. V „CZY WIESZ, CO 
JESZ?”; 

- kl. VI „CZY WIESZ, CO 
JESZ?”. 

- kl. IV – VI pokaz cyklu filmików 
„ŚMIETNIK W MOJEJ 
GŁOWIE”. 

wychowawcy 
IV - VI 

Zajęcia techniczne:  
 „ZDROWIE NA TALERZU”;  
 „SPRAWDŹ, CO JESZ”;  
 „JAK PRZYGOTOWAĆ 

ZDROWY POSIŁEK”;  
 TO TAKIE PROSTE! – 

ZADANIE WYTWÓRCZE 
SAŁATKI, KANAPKI, PASTY.” 

Ewa Jagucak  

Zajęcia świetlicowe:  
„ZDROWI PRZEZ CAŁY ROK”. 
 

nauczyciele  
świetlicy 



      PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” SP4 BIŁGORAJ  2016 - 2019                                                                              Strona 11 z 16 

Przygotowanie piramidy 
żywieniowej. 

Joanna Kret 
Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; 

Gazetki: 
 „10 ZASAD ZDROWEGO 

TRYBU ŻYCIA”; 
 „ŚNIADANIE DAJE MOC”; 
 „STAWIAM NA ZDROWIE”; 
 „WYBIERAM WODĘ”; 
 „SMACZNIE, ZDROWO, 

KOLOROWO”” 

 

Joanna Kręt 
Marta Jurałowicz  

SU 
Marta Kwiatkowska 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; 

Przygotowanie numeru 
specjalnego gazetki szkolnej 
„Czwóreczka”: 
„ZDROWO Z CZWÓRECZKĄ”. 

Joanna Kręt 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; gazetka; materiał 
na szkolnej stronie www; 

Przygotowanie prezentacji 
PowerPoint:  
„TO JEST TWÓJ CZAS NA 
ZDROWIE”. 

Joanna Kręt 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; prezentacja; 
materiał na szkolnej stronie www; 

Przygotowanie ulotki: 
„CO KAŻDY POWINIEN 
WIEDZIEĆ O ZDROWYM 
TRYBIE ŻYCIA”. 

Joanna Kręt 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; ulotka; materiał na 
szkolnej stronie www; 

Uczniowie: 
 dbają o kulturę zachowania 

przy stole, 
 zachowują spokój na jadalni i 

podczas spożywania 
posiłków. 

Dbałość o kulturę spożywania 
posiłku. 

nauczyciele 
prowadzący uczniów 

na obiad 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wymiana 
spostrzeżeń; 

Rodzice/opiekunowie: 
 akceptują i wspierają 

przystąpienie szkoły do w/w 
akcji, 

 mają świadomości istoty 
systematycznej współpracy 
ze szkołą na rzecz swoich 
dzieci/ podopiecznych, 

 angażują się w życie szkoły. 

Włączanie rodziców/opiekunów 
do działań prozdrowotnych 
szkoły. 

wychowawcy 
pedagog 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
sprawozdania nauczycieli; 

III.ZAPOBIEGANIE 
NAŁOGOM.   

Uczniowie: 
 znają zdrowotne 

konsekwencje stosowania 
używek, 

Lekcje wychowawcze: 
- kl. IV „UCZYMY SIĘ 
ASERTYWNOŚCI”; 

- kl. V „WYNISZCZAJĄCE 

 
 
 
 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 
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 przyjmują asertywną 
postawę odnośnie 
stosowania używek, 

 upowszechniają standardy 
zdrowego trybu życia. 

DZIAŁANIE NARKOTYKÓW”; 
- kl. VI  
 „ASERTYWNOŚCI MOŻNA 
SIĘ NAUCZYĆ – JAK 
MÓWIĆ „NIE”?; 

 „U JAK UWAGA – U JAK 
UZALEŻNIENIE, RODZAJE I 
SKUTKI UZALEŻNIEŃ”. 

wychowawcy 
IV - VI 

Lekcje przyrody: 
„KIEDY, DLACZEGO I JAK 
NALEŻY MÓWIĆ „NIE”? 

Klarysa Chabros 

Happening. SU 
Marta Kwiatkowska 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; 

Gazetka.  
 

SU 
Emilia Kowal 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; 

Udział w kampanii społecznej 
„ZACHOWAJ TRZEŹWY 
UMYSŁ” (kontynuacja). 

Bożena Koziara 
wychowawcy 

IV - VI 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Współpraca z Biłgorajskim 
Stowarzyszeniem Trzeźwości 
„ISKRA”. 

pedagog 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; 

Realizacja programu 
antynikotynowego dla klas 0-III:  
„NIE PAL PRZY MNIE, 
PROSZĘ” (kontynuacja). 

wychowawcy  
0 - III 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Uczniowie: 
 znają negatywne 

konsekwencje zdrowotne 
nadużywania telewizji, 
internetu, telefonu, 
komputera, 

 rozpoznają objawy 
uzależnienia od komputera, 
telefonu, internetu, telewizji, 

 potrafią opisać sytuacje, 
które mogą świadczyć o 
uzależnieniu od w/w, 

 umieją rozpoznać zagrożenia 
płynące z nadużywania w/w 
mediów, 

 potrafią znaleźć ciekawy 

Edukacja wczesnoszkolna: 
pogadanka -  
„CZY TELEWIZJA, TELEFON, 
INTERNET, KOMPUTER 
MOGĄ NEGATYWNIE 
WPŁYWAĆ NA MOJE 
ZDROWIE?” 

wychowawcy 
II - III 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zapisy w 
dziennikach lekcyjnych; dzienniczki 
korzystania ze środków medialnych; 

Lekcje wychowawcze:  
„KRYTERIA WYBORU 
FILMÓW, GIER 
KOMPUTEROWYCH, 
PROGRAMÓW TV”.  

wychowawcy 
IV - VI 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zapisy w 
dziennikach lekcyjnych; dzienniczki 
korzystania ze środków medialnych; 

Gazetka: 
„MIEJ  WŁADZĘ NAD 
KORZYSTANIEM Z MEDIÓW”. 

SU 
Ewa Jagucak 

Marta Jurałowicz 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; zdjęcia; analiza 
dzienniczków; 
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sposób spędzania wolnego 
czasu, 

 prowadzą dzienniczki 
korzystania z mediów. 

IV. PROMOCJA 
EKOLOGICZNEGO 
STYLU ŻYCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Uczniowie: 
 znają pozytywne i negatywne 

skutki działalności człowieka, 
 zbierają surowce wtórne, 
 znają proces uzdatniania 

wody, 
 segregują odpady, 
 upowszechniają standardy 

ekologicznego trybu życia. 
 

Wdrażanie do działań na rzecz 
środowiska:  
- zbiórka makulatury 
(kontynuacja), 

- zbiórka zużytych 
baterii(kontynuacja), 

- segregacja odpadów 
(kontynuacja), 

- przygotowanie ulotek, 
- wycieczki (wybór) do: 
Oczyszczalni ścieków, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, Zakładu Ochrony 
Środowiska. 

Klarysa Chabros 
wszyscy  

 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wymiana 
spostrzeżeń; sprawozdania 
nauczycieli; obserwacja; zdjęcia; 
protokół odbioru; informacje na 
szkolnej stronie www; 

Lekcja przyrody: 
„JAK BYĆ PRZYJAZNYM DLA 
ŚRODOWISKA?” 

Klarysa Chabros 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; 

Zajęcia techniczne: 
„DBAMY O SIEBIE DBAJĄC O 
ŚRODOWISKO”. 

Ewa Jagucak 

Edukacja wczesnoszkolna 
(edukacja przyrodnicza):  
 „OSZCZĘDZAJ WODĘ!” 
 Projekcja filmu „POSMAK 

NATURY.” 

wychowawcy 
0 - III 

Lekcje wychowawcze:  
- kl. IV „WPŁYW CZŁOWIEKA 
NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE”; 

- kl. V „TROSKA O 
ŚRODOWISKO 
OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO 
CZŁOWIEKA”; 

- kl. VI „EKOLOGIA W NASZYM 
DOMU”. 

- Projekcja filmu „POSMAK 
NATURY.” 

wychowawcy 
IV - VI 
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Uczniowie: 
 angażują się w 

pielęgnowanie przyszkolnego 
ogródka, 

 poznają przyjazne 
środowisku praktyki 
ogrodnicze, 

 rozwijają umiejętności w 
zakresie pracy w grupie.       

Hodowla ekologicznej żywności 
– ogródki szkolne.  

Klarysa Chabros 
wychowawcy 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; zdjęcia; 
obserwacja; 

Uczniowie: 
 wiedzą, jak oszczędzać 

wodę, 
 znają obieg wody w 

przyrodzie, 
 mają świadomość zagrożeń 

wynikających z bezmyślnego 
nadużywania wody, 

 potrafią obliczyć swój ślad 
wodny. 

Przeprowadzenie akcji 
edukacyjnej – „WODA SKARB 
NATURY”. 

Klarysa Chabros 
wychowawcy 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

Uczniowie: 
 dbają o estetykę, 
 pozostawiają po sobie 

porządek. 

Dbałość o estetykę sal 
lekcyjnych, korytarza i obiektów 
szkolnych. 

SU 
wszyscy 

obserwacja; kontrole czystości; 
wymiana spostrzeżeń; 

Uczniowie: 
 podejmują działania na rzecz 

środowiska. 

Obchody Światowego Dnia 
Ziemi. Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; informacje na 
szkolnej stronie www; 

Uczniowie: 
 dostrzegają piękno okolicy, 
 ukazują różnorodność 

biologiczną natury, 
 rozwijają pasje i  

umiejętności fotograficzne. 

Konkurs fotograficzny: 
„PIĘKNO NATURY”. 

Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; protokół konkursu; 
wystawa fotografii; informacje na 
szkolnej stronie www; 

Rodzice/opiekunowie: 
 akceptują i wspierają 

działania szkoły w tym 
zakresie, 

 mają świadomości istoty 
systematycznej współpracy 
ze szkołą na rzecz swoich 
dzieci/ podopiecznych, 

 angażują się w życie szkoły. 

Włączanie rodziców/opiekunów 
do działań proekologicznych 
szkoły. 

wychowawcy 
pedagog 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
sprawozdania nauczycieli; 
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Moduł III – HIGIENA CIAŁA I UMYSŁU 

NAZWA ZADANIA KRYTERIUM SUKCESU SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
SPOSÓB SPRAWDZENIA 
WYKONANIA ZADANIA 

I. HIGIENA CIAŁA Uczniowie: 
 posiadają wiedzę i 

umiejętności pozwalające na 
prowadzenie higienicznego 
stylu życia,  

 aktywnie uczestniczą w 
spotkaniach i imprezach 
prozdrowotnych, 

 prawidłowo czyszczą zęby,  
 biorą udział we fluoryzacji, 
 znają pasożyty układu 

pokarmowego, skóry i 
włosów, wiedzą jak im 
zapobiegać, 

 rozumieją potrzebę 
poddawania się okresowym 
przeglądom, 

 dbają o higienę osobistą 
m.in. jamy ustnej i estetykę 
wyglądu, 

 posiadają wiedzę na temat 
zmian zachodzących w 
organizmie w okresie 
dojrzewania, 

 upowszechniają standardy 
higienicznego trybu życia. 

Pogadanki, prelekcje na temat 
zasad higieny ciała. 

pielęgniarka 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 
sprawozdania nauczycieli;  

Profilaktyka skóry głowy i 
włosów. 

pielęgniarka 
wychowawcy 

informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; obserwacja; 

Spotkanie ze stomatologiem - 
higiena jamy ustnej. 

Halina Bartnik 
stomatolog 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; 

Prowadzenie systematycznej 
fluoryzacji. 

pielęgniarka 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej; 

Realizacja programu 
edukacyjno – profilaktycznego: 
„CHROŃMY DZIECIĘCE 
UŚMIECHY”. 

Halina Bartnik 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; sprawozdania 
nauczycieli; 

Projekcja filmu: 
„DOKTOR ZĄBEK I LEGENDA 
ZĘBOLANDII”. 

wychowawcy 
0 - III 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; sprawozdania 
nauczycieli; 

Higiena okresu dojrzewania – 
program: 
„MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI” 
(kontynuacja). 

Klarysa Chabros 

wpisy w dziennikach lekcyjnych; 
informacja zwrotna osoby 
odpowiedzialnej;  

Lekcja przyrody: 
„ZACHOWANIE HIGIENY 
PODCZAS DOJRZEWANIA”. 

Klarysa Chabros 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

Edukacja wczesnoszkolna  
(edukacja przyrodnicza):  
„DBAMY O HIGIENĘ CIAŁA”. 

wychowawcy 
0 - III 

Lekcje wychowawcze: 
- kl. IV „HIGIENA CIAŁA, 
ODZIEŻY I UMYSŁU”; 

- kl. V „W JAKI SPOSÓB DBAM 
O HIGIENĘ MOJEGO 
CIAŁA?”; 

- kl. VI  

 „HIGIENA OSOBISTA 

wychowawcy 
IV - VI 
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MOJEGO CIAŁA”; 

 OKRES DOJRZEWANIA –  
O CO W TYM WSZYSTKIM 
CHODZI?” 

II.HIGIENA UMYSŁU Uczniowie: 
 właściwie planują pracę i 

czas na odpoczynek, 
 znają pojęcia: wypoczynek 

czynny i bierny, 
 rozumieją konieczność 

przesypiania 8 godz. i więcej 
na dobę, 

 wiedzą, jak ważne jest 
przebywanie na świeżym 
powietrzu, 

 biorą aktywny udział w 
zajęciach na świeżym 
powietrzu, 

 odpoczywają czynnie na 
świeżym powietrzu, 

 dbają o czystość i estetykę 
sal, korytarza, obiektów 
szkolnych i swojego miejsca 
pracy, 

 znają zasady właściwej 
pracy z komputerem, 

 wiedzą, jak chronić zdrowie 
podczas pracy z 
komputerem,  

 znają i stosują techniki 
relaksacyjne. 

Edukacja wczesnoszkolna  
(edukacja przyrodnicza):  
„DBAMY O HIGIENĘ UMYSŁU” 

wychowawcy 
nauczyciele 

0 - III 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

Lekcje wychowawcze: 
- kl. IV „MÓJ POKÓJ JAKO 
MIEJSCE PRACY I 
WYPOCZYNKU”; 

- kl. V „ZASADY HIGIENY 
PRACY UMYSŁOWEJ”; 

- kl. VI  
 „ZAPLANUJ SWOJĄ 

NAUKĘ, NIE BĘDZIESZ SIĘ 
STRESOWAŁ”; 

 „MÓJ WOLNY CZAS – ILE 
GO WŁAŚNIE MAM?” 

wychowawcy  
IV - VI  

 

Lekcje przyrody: 
„JAK WYPOCZYWAĆ – 
WYPOCZYNEK AKTYWNY I 
BIERNY”. 

Klarysa Chabros 

Zajęcie komputerowe: 
„ZASADY WŁAŚCIWEJ PRACY 
Z KOMPUTEREM”. 

Ewa Jagucak 
Marta Jurałowicz 

Zajęcia na świeżym powietrzu. wszyscy  
nauczyciele 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; obserwacja; 
sprawozdania nauczycieli; 

Nauka technik relaksacyjnych. pedagog 
wychowawcy 

informacja zwrotna osób 
odpowiedzialnych; wpisy w 
dziennikach lekcyjnych; 

 


