
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy  

zespołu ds. promocji zdrowia 

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie 

na lata 2013/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele : 

 

1. Rozpoznawanie wśród nauczycieli, pracowników, rodziców 

     i uczniów standardów Szkół Promujących Zdrowie. 

2.  Czuwanie nad realizacją obowiązujących standardów 

         Szkoły Promującej Zdrowie. 

3.      Gromadzenie informacji o działaniach prozdrowotnych  

     w szkole (HEPS i bezpieczeństwo). 

4. Ubieganie się o Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie   

przyznawany przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty             

w Olsztynie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Realizacja nowej podstawy programowej 
 

Zadania 

do realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

 realizacji 

Kryterium 

sukcesu 

uwagi 

Realizacja  nowej 

podstawy 

programowej w 

ramach przedmiotu 

przyroda oraz 

klasach I-III 

zgodnie z 

założeniami 

promocji zdrowia w 

naszej szkole. 

Nauczyciele 

przyrody, 

nauczyciele klas  

I-III 

Praca ciągła  W ramach zajęć 

lekcyjnych 

realizowane są 

zajęcia dotyczące 

zdrowego stylu życia, 

( HEPS – zdrowe 

odżywianie, 

aktywność fizyczna), 

bezpieczeństwo 

 

Usprawnianie przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej 

Przekazywanie 

informacji o 

zadaniach 

programu 

realizowanych w 

szkole 

Lider zespołu, 

wychowawcy klas 

I-III, nauczyciele 

przyrody, 

nauczyciele 

świetlicy, pedagog 

szkolny 

Praca ciągła Uczniowie wiedzą o 

programie promocji 

zdrowia, biorą udział 

w różnych 

działaniach 

(konkursy, wystawy, 

akcje promujące) 

Nauczyciele 

na bieżąco 

dostarczają 

informacje o 

realizowanych 

przedsięwzięć 

ciach 

promujących 

zdrowie. 

Informacje 

będą 

wykorzystywa

ne do 

sprawozdania 

z działalności 

Szkoły 

Promującej 

Zdrowie. 

Zbieranie 

informacji o 

podejmowanych 

działaniach i 

efektach tych 

działań.  

Lider zespołu, 

zespół ds. 

promocji zdrowia. 

Praca ciągła Utworzenie portfolio 

zawierającego 

informacje o 

wszystkich 

działaniach 

promujących HEPS 

w szkole. 

Współpraca z 

dyrekcją i 

zespołem ds. 

promocji 

szkoły. 

Programowanie pracy z uczniem zdolnym w odniesieniu do uzyskiwanych wyników 

konkursów i olimpiad 
Konkursy 

plastyczne o 

tematyce 

prozdrowotnej. 

Nauczyciele 

organizujący 

konkursy 

W ciągu roku 

 

Zorganizowanie i 

prowadzenie 

konkursów wg 

harmonogramu  

Informacje o 

wynikach 

konkursu  



Udział uczniów w 

zawodach 

sportowych 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciele klas I 

– III, nauczyciele 

świetlicy 

W ciągu roku Uczniowie biorą 

udział w szkolnych i 

międzyszkolnych 

zawodach 

sportowych  

 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela oraz wzmacniania relacji: 

szkoła – rodzic, szkoła – uczeń. 
Nauka uczniów 

metody 

rozwiązywania 

konfliktów. 

Grażyna 

Borowska 

Listopad/grudzień Warsztaty „Pokojowe 

rozwiązywanie 

konfliktów” dla 

uczniów klasy 4c 

 

Szkolenie 

nauczycieli 

postępowania w 

sytuacjach 

konfliktowych . 

Dyrektor szkoły, 

lider WDN, 

Grażyna 

Borowska  

II semestr Warsztaty dla 

nauczycieli 

„Pokojowe 

rozwiązywanie 

konfliktów” 

Nauczyciel 

stosuje 

zdobyte 

umiejętności 

w 

codziennych 

relacjach 

nauczyciel – 

uczeń, 

nauczyciel – 

rodzic. 

Ukierunkowanie zainteresowań młodzieży na różne dziedziny wiedzy. 

 
Przygotowanie i 

udział dzieci i 

młodzieży w 

Olimpiadzie Szkół 

Promujących 

Zdrowie. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele 

przyrody, 

wychowawcy klas 

I – III,  

lider zespołu 

Maj / czerwiec Przygotowanie 

programu na 

Olimpiadę i 

prezentacja szkoły. 

 

Konkursy 

przedmiotowe 

szkolne i 

międzyszkolne o 

tematyce 

prozdrowotnej. 

Nauczyciele 

przyrody, 

wychowawcy klas 

I – III. 

wg harmonogramu Przeprowadzenie 

konkursów wg. 

harmonogramu. 

 

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe. 

 
Udział w formach 

doskonalenia 

zawodowego. 

Lider i zespół ds. 

promocji zdrowia. 

W ciągu roku Formy doskonalenia: 

kursy, warsztaty, 

szkolenia, 

 

Spotkanie z 

głównym 

koordynatorem ds. 

Szkół Promujących 

Zdrowie. 

Lider i zespół ds. 

promocji zdrowia 

grudzień Konsultacje z panią 

Anną Zdaniukiewicz. 

 

 

 



 

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji  

obowiązku szkolnego. 
Dostosowanie 

wyposażenia sal do 

potrzeb dzieci. 

(wieku, wzrostu) 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny Sale i sprzęt 

znajdujący się w nich 

są przygotowane do 

prowadzenia zajęć 

dla dzieci w związku 

z obniżeniem 

realizacji obowiązku 

szkolnego. 

 

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

 
Promowanie 

zdrowego stylu 

życia (HEPS) 

Nauczyciele, 

wychowawcy klas. 

Praca ciągła Organizowanie 

imprez, konkursów 

zawodów, których 

celem jest 

promowanie 

zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej 

 

Udział w unijnych 

programach 

propagujących 

zdrowe odżywianie. 

Dyrektor, 

nauczyciele klas 

0-VI 

Praca ciągła Korzystanie  

z programów: 

 „Mleko w szkole”, 

 „Owoce w szkole”. 

Mleko-

uczniowie 

klas 0-VI, 

owoce – 

uczniowie 

klas I-III. 

Współpraca z 

Policją, Strażą 

Miejską w zakresie 

bezpieczeństwa. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Praca ciągła Organizowane są  

prelekcje i spotkania  

mające na celu 

bezpieczeństwo 

uczniów 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 

 
Uczniowie z 

orzeczeniami o 

niepełnosprawności 

otoczeni są 

szczególną i 

troskliwą opieką. 

Pedagog szkolny, 

wychowawca, 

terapeuci. 

Praca ciągła Organizowane są 

zajęcia pozalekcyjne 

dydaktyczno-

wyrównawcze, 

korekcyjno-

kompensacyjne. 

Zwrócenie 

szczególnej uwagi na 

dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych dla 

poszczególnych 

uczniów w czasie 

zajęć lekcyjnych. 

 


