
Plan pracy Szkolnej Komisji do spraw Promocji Zdrowia na rok szkolny 2014/2015 

 

Cel:  Spopularyzowanie wśród uczniów gimnazjum podstawowych zasad zdrowego trybu życia. 

Kryterium sukcesu: Uzyskanie tytułu "AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ".  

 

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 
2014/2015 

 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas 
 
 
Członkowie 
komisji zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
własne 

 
Iwona 
Andraszewicz 

Informacje na 
stronie 
internetowej 
 
Ulotka 
opracowana 
dla rodziców 



II. Projekt: "AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ" 

Udział w kursie 
„Aktywna szkoła- 
aktywny uczeń” 

3 członków 
komisji ukończy 
kurs 

Wrzesień - 
grudzień 

Wiesława 
Płotka, 
Tomasz 
Ziemann, 
Iwona 
Andraszewicz, 

własne Dyrekcja Zaświadczenie 
ukończenia 
szkolenia 

Debata uczniowska 
"Zdrowie na talerzu w 
zgodzie z piramidą 
żywienia" 
 
 
 
 
 

Wypracowanie 
materiałów we 
wszystkich 
klasach 

Październik - 
listopad 

Grażyna 
Paracka 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

 
Sondaż "Jak dbać o 
swoją kondycję fizyczną, 
jak żyć i odżywiać się 
zdrowo?" 
 
 
 

Przeprowadzenie 
sondażu 
opracowanie 
wniosków, 
wybranie 10 
najciekawszych 
prac. 

listopad I. Marzena 
Garska – 
Bonicka; Anita 
Szczypior; 
Beata Wica- 
Deik 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

Spotkanie uczniów z 
regionalnymi 
przedstawicielami 
sportu nt. 
Bezpieczeństwo w 
sporcie oraz budowanie 

Odbycie się 
spotkań 

listopad Maciej 
Lewandowski 
Wiesława 
Płotka 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 



własnego systemu 
wartości poprzez 
osiągnięcia sportowe. 

Pogadanki w klasach na 
temat "Wpływ osiągnięć 
technicznych XXI wieku 
wpływających 
negatywnie na rozwój i 
kondycję zdrowotną 
dzieci i  młodzieży 

Przeprowadzenie 
godzin 
wychowawczych 

Wrzesień - 
październik 

Beata Wica –
Deik, 
wychowawcy 
klas 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 
Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

Konkurs plastyczny i 
literacki „Jestem 
aktywny – żyję zdrowo” 

Otwarcie 
wystawy 
plastycznej 

Październik - 
grudzień 

Wioleta 
Kuczkowska, 
Natalia Bigus, 
Karina 
Jaroszewska 

własne Wiesława 
Płotka 

Wystawa 
plastyczna 
Informacje na 
stronie 
internetowej 
szkoły   
 

Konwersatoria 
"Konsumenckie ABC" 

Gazetka 
informacyjna lub 
wystawa szkolna 

listopad Adriana 
Wójtowicz 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 

Cykliczne zajęcia z 
wychowania fizycznego 
prowadzone przez 
młodzież pod 
kierunkiem nauczyciela 
w-f „Mój zestaw 
ćwiczeń” 

Prowadzenie 
rozgrzewek  
przez uczniów na 
lekcjach 
wychowania 
fizycznego 

cały rok szkolny nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły 



Konwersatoria pod 
hasłem "Zaburzenia 
stanu zdrowia i rozwoju 
związane z 
nieprawidłowym 
odżywianiem - jak 
rozpoznać chorobę i 
gdzie szukać pomocy?” 

 
Przeprowadzenie 
zajęć we 
wszystkich 
klasach 
 
 
 
 
 
 
 

listopad Iwona 
Andraszewicz, 
Ewa Wierzba, 
wychowawcy 
klas I i III 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 
Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 

       
Zorganizowanie spotkań 
z rodzicami uczniów na 
temat wpływu 
siedzącego trybu życia 
na zdrowie i kondycję 
ucznia – 
niedostosowanie 
społeczne dziecka, 
izolacja w grupie, 
agresja. 

Zorganizowanie 
spotkania 
rodziców ze 
specjalistą 

październik Wiesława 
Płotka 

własne Tomasz 
Ziemann 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 



Dzień ruchu w szkole Zorganizowanie 
zajęć 
sportowych na 
poziomie klas I,II 
i III 

Listopad/ 
grudzień 

Adriana 
Wójtowicz 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

własne Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 
Zapisy w 
dzienniku 
lekcyjnym 
 

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS 

 Zorganizowanie 
Warsztatów dla kl I "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. 
Zorganizowanie 
wystawy 
informacyjnej. 

luty Wiesława 
Płotka 

własne Dyrekcja Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

Projekt:" Stop Używkom. Stawiam na sport" 

Konkurs na ulotkę "Stop 
używkom.Stawiam na 
sport" 

Zorganizowanie 
wystawy 

Wrzesień- 
listopad 

Wiesława 
Płotka, Tomek 
Ziemann, 
Ewelina 
Andryskowska, 
Adriana 
Wójtowicz 

Starostwo 
Powiatowe 
Kartuzy 
oraz 
własne 

Wiesława 
Płotka 

Wystawa 
Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 

Spotkanie z policją Zorganizowanie 
3 spotkań  

Wrzesień - 
listopad 

Wisława Płotka Starostwo 
Powiatowe 
Kartuzy 
oraz 
własne 

Wiesława 
Płotka 

Informacja na 
stronie 
internetowej 
szkoły, 
dokumentacja 
fotograficzna 



Spotkanie z terapeutą 
uzależnień 

Zorganizowanie 
spotkań dla 6 
grup 

Październik  - 
listopad 

Tomasz Zieman Starostwo 
Powiatowe 
Kartuzy 
oraz 
własne 

Wiesława 
Płotka 

 

 


