
Plan pracy Szkolnej Komisji do spraw Promocji Zdrowia na rok szkolny 2012/2013 

 

Cel: Uświadomienie młodzieży wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. 

Kryterium sukcesu: 

1. Zwiększenie się o 10% liczby uczniów preferujących zdrowy styl życia 

2. Wprowadzenie do sklepiku szkolnego owoców lub jogurtów 

 

Zadanie Kryterium 
sukcesu 

Termin realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Środki Osoby 
monitorujące 

Sposób 
sprawdzenia 

I. Promocja działań szkoły promującej zdrowie  

Promocja programu i 
działań szkoły 
promującej zdrowie .  

 Informacja dla 
rodziców - ulotki 

 Umieszczanie 
informacji o 
działaniach na 
stronie 
internetowej 
szkoły. 

Wszystkie 
działania będą 
opisane i 
pojawią się na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

 
 
 
Wrzesień 
 
Rok szkolny 
2012/2013 

 
 
 
Wychowawcy klas 
 
Członkowie komisji 
zdrowia 

 
 
 
własne 

 
Dyrektor  
T. Ziemann 

Informacje na 
stronie 
internetowej 
 
Ulotka 
opracowana dla 
rodziców 

II. Promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 

Włączenie się do 
ogólnopolskiej akcji 
społecznej na rzecz 

Objecie 100% 
uczniów 
programem  

 
Rok szkolny 
2012/2013 

 
Członkowie komisji 
zdrowia 

własne Dyrektor  
T. Ziemann 
I. Andraszewicz 

Dokumentacja 
fotograficzna, 
informacje na 



zdrowego stylu życia 
Młodzi Odwagi!  
Podpisanie Manifestu 
zdrowego trybu życia  

stronie 
internetowej 
szkoły  i gazetce 
szkolnej 

Ankieta – „Żyję zdrowo, 
jestem zdrowy”  

Ankieta zostanie 
przeprowadzona 
we wszystkich 
klasach 

wrzesień I. Iwona Andraszewicz 
i wychowawcy klas 

własne Dyrektor  
T. Ziemann 

Wyniki ankiety 
przedstawione 
zostaną na radzie 
pedagogicznej 

Przeprowadzenie  godz. 
wychowawczych 
promujących zdrowe 
odżywianie, aktywność 
fizyczną oraz świadome 
zakupów 

3-4 Godz. 
wychowawcze 
we wszystkich 
klasach 

własne Wychowawcy klas własne Dyrektor  
T. Ziemann 

Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

Zorganizowanie 
spotkania 
przedstawicieli 
samorządu 
uczniowskiego z 
ajentem sklepiku 
szkolnego- zmiany w 
asortymencie 

Wprowadzenie 1 
pozytywnej 
zmiany w 
asortymencie 

październik Iwona Andraszewicz 
Wiesława Płotka 

własne informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły   

Dokumentacja 
fotograficzna, 
informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły  i gazetce 
szkolnej 

Organizacja Światowego 
Dnia Zdrowia – 
wszystkie zajęcia 
dydaktyczne tego dnia 
poświecone tematyce 
zdrowego stylu zycia. 
Dzień zakończony 
Biegami sztafetowymi 

100 % uczniów 
obecnych tego 
dnia w szkole  
weźmie udział 

Kwiecień  Nauczyciele 
gimnazjum 

własne Dyrekcja szkoły Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 
informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły   



klas z wychowawcą.  

Przygotowanie krótkiej 
prezentacji  „Żyję 
zdrowo, jestem zdrowy” 
w oparciu o ankiety 
poszczególnych klas  i 
przedstawienie ich 
rodzicom podczas 
wywiadówek. 

Zaprezentowanie  Listopad 2012 Wychowawcy klas własne Dyrekcja  informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły   

Reaktywacja „Klubu 
marchewkowego” 

1 raz w miesiącu 
uczniowie będą 
częstowani 
marchewką 

 
Rok szkolny 
2012/2013 

Jeremi Stępiński Własne I.Andraszewicz Dokumentacja 
fotograficzna, 
informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły  i gazetce 
szkolnej 

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS 

Warsztaty dla kl I i II 90% uczniów kl. I 
i II weźmie udział 
w warsztatach 

Listopad/grudzień Członkowie komisji 
zdrowia 

własne T. Ziemann Sprawozdanie na 
stronie 
internetowej 
szkoły  i gazetce 
szkolnej 

Realizacja programu 
„Jak żyċ bez ryzyka 
AIDS” w kl. III 

90% uczniów kl. 
III weźmie udział 
w zajęciach 

I półrocze D. Benkowska  własne I.Andraszewicz Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

STOP cyberprzemocy 

Przeprowadzenie godz. 
Wychowawczych na 
temat zagrożeń w sieci 

Godz. 
Wychowawcze 
we wszystkich 
klasach  

luty Wychowawcy klas własne T. Ziemann Zapisy w 
dziennikach 
lekcyjnych 



Dzień Bezpiecznego 
Internetu 

90 % uczniów 
weźmie udział 

luty Wiesława Płotka własne Dyrekcja Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

 


