
Plan pracy Szkolnej Komisji do spraw Promocji Zdrowia na rok szkolny 2010/2011 

Cel:  Tworzenie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej,  kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia zgodnie z hasłem programu 

profilaktycznego „Zdrowo i bezpiecznie dorastam”. 

Kryterium sukcesu:  

 90% uczniów kl. I i II weźmie udział w obchodach Światowego Dnia Walki z AIDS 

 80% uczniów uzna, że w szkole czuje się bezpiecznie 

Zadanie Kryterium 
sukcesu 

Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Środki Osoby 
monitorujące 

Sposób 
sprawdzenia  

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS 

- warsztaty plastyczne 
- koncert zespołu 
 A. Piaseckiego „Na 
ostatnią chwilę” 
-przedstawienie 
teatralne 
przygotowane przez 
młodzież ZSP w 
Sierakowicach 
 

 
90 % uczniów kl. 
pierwszych i 
drugich weźmie 
udział  

 
30 XI – 2 XII 

 
członkowie 
komisji zdrowia 

 
własne 

 
T. Ziemann 

Sprawozdanie na 
stronie 
internetowej  
szkoły i gazetce 
szkolnej; 
dokumentacja 
fotograficzna; 
artykuły w prasie 
lokalne 

„Na północy STOP cyberprzemocy” 

Ankieta na temat 
cyberprzemocy 

25 % uczniów 
zostanie 
przebadanych 

Październik – 
grudzień 2010 

W. Płotka 
T. Ziemann 

własne I. Andraszewicz Omówienie 
wyników na 
Radzie 
Pedagogicznej 

Przeszkolenie 
członków komisji  

3 osoby wezmą 
udział w szkoleniu 

Październik Tomasz Ziemann EFS Dyrekcja Certyfikat 
ukończenia 
szkolenia 

Szkolenie Rady 70 % nauczycieli Listopad – W. Płotka  EFS Dyrekcja  Protokół z 



Zadanie Kryterium 
sukcesu 

Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Środki Osoby 
monitorujące 

Sposób 
sprawdzenia  

Pedagogicznej zostanie 
przeszkolonych 

grudzień I. Andraszewicz 
T. Ziemann 

posiedzenia RP 

Warsztaty dla 
rodziców 

10% rodziców 
weźmie udział 

Listopad – 
grudzień 

W. Płotka  
I. Andraszewicz 
T. Ziemann 

EFS Dyrekcja Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły,  

Warsztaty dla 
uczniów 

90 % uczniów 
weźmie udział 

Listopad – 
grudzień 

W. Płotka  
I. Andraszewicz 
T. Ziemann 

EFS Dyrekcja Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły; 
dokumentacja 
fotograficzna 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych  na 
temat zagrożeń w 
sieci 

godz. 
wychowawcze  
we wszystkich 
klasach 

Luty Wychowawcy klas własne I. Andraszewicz Zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych. 

Dzień Bezpiecznego 
Internetu 

90 % uczniów 
weźmie udział  

luty członkowie 
komisji zdrowia 

własne Dyrekcja Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

 

     

 

 


