
Plan pracy Szkolnej Komisji do spraw Promocji Zdrowia na rok szkolny 2013/2014 

 

Cel: Młodzież chętnie i aktywnie  uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach, zawodach, turniejach sportowych. 

Kryterium sukcesu: 

Zmniejszy się liczba uczniów niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego.  

 

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. Jesteśmy szkołą w ruchu 

Opracowanie procedur 
dotyczących zwalniania 
uczniów z lekcji 
wychowania fizycznego 
 
 
 
 
 
 

Powstanie 
procedur 

wrzesień  Dyrektor Ewa 
Wierzba 

własne Dyrektor Tomasz 
Ziemann 

Informacje na RP 

 
Debata "Okrągły 
sportowy stół" w 
ramach programu "WF z 
klasą" 
 
 
 
 

Odbycie się 
debaty 

 
październik 
 
 
 
 
 
 

I. Samorząd 
uczniowski,  

II. W Płotka 
III. M. Lewandowski 

własne Iwona 
Andraszewicz 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

Przeprowadzenie  godz. 
wychowawczych 
promujących  
aktywność fizyczną  

2 Godz. 
wychowawcze 
we wszystkich 
klasach 

rok szkolny Wychowawcy klas własne Dyrektor  
T. Ziemann 

Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

Turniej piłki nożnej 
chłopców dla wszystkich 
klas gimnazjalnych. 

Przeprowadzenie 
turnieju 

Grudzień/styczeń 
 
 
 
 
 

Maciej Lewandowski własne Ewa Wierzba Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 



Organizacja Światowego 
Dnia Zdrowia- biegi 
sztafetowe klas  wokół 
budynku gimnazjum  

Wspólne 
bieganie 

Kwiecień  M. Lweandowski  
I. Andraszewicz 
Wych. klas 

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

Zorganizowanie 2 
wyjazdów na basen dla 
chętnych uczniów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zebranie 
chętnych na dwa 
wyjazdy 

Rok szkolny W. Płotka 
E. Andryskowska 

środki 
uczestników  

Iwona 
Andraszewicz 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

Ferie na sportowo Zorganizowanie 
2 rodzajów zajęć 
sportowych dla 
uczniów w czasie 
ferii 

styczeń n-le wychowania 
fizycznego 

własne Dyrekcja szkoły Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

Marsz na orientacje Odbycie się 
marszu na 
orientację 

maj A. Andryskowska własne Iwona 
Andraszewicz 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 



Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS 

 Zorganizowanie 
Warsztatów dla kl I i II 
"Jak żyć bez ryzyka 
AIDS" 

Odbycie się 
warsztatów 

Listopad/grudzień W. Płotka 
I. Andraszewicz 

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

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 

 Zorganizowanie Dnia 
Bezpiecznego Internetu 

Odbycie się 
imprezy 

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

 


