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Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej 

jakości życia ludzi i efektów ekonomicznych, a edukacja zdrowotna jest 

podstawowym prawem każdego człowieka. Przekazując dzieciom wiedzę                       

o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy 

ułatwić im zdrowy styl życia i pracy a tym samym poprawić zdrowie 

społeczeństwa. Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, obejmujące całą 

społeczność szkolną.  

 Edukacja zdrowotna w naszej szkole jest jedynym z podstawowych                        

i bardzo ważnych elementów nauczania i wychowania. Od roku szkolnego 

2007/2008 realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie. W ramach tego 

programu szkolny zespół Szkoły Promującej Zdrowie opracował i zrealizował 

wraz ze społecznością szkolną projekty: Problem hałasu na przerwach, Zdrowe 

Odżywianie, Kształtowanie zdrowego trybu życia. W pracy realizacją nad 

projektów pomagały nam też instytucje i organizacje zajmujące się edukacją 

zdrowotną. Szczególnie pracownicy Szkol - Medu i  Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyninie. W lutym 2010 roku zostaliśmy 

przyjęci do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 14 lipca 2011r. 

decyzją Kapituły działającej przy Kuratorium Oświaty w Warszawie został nam 

przyznany Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 23 listopada 

2011r podczas II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących w Szkole 

Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 nastąpiło uroczyste 

wręczenie certyfikatów. Certyfikaty wręczyła pani Katarzyna Góralska - 

Mazowiecki Wicekurator Kurator Oświaty. Certyfikaty otrzymało 15 szkół. W 

imieniu naszej szkoły certyfikat odebrała pani dyrektor Edyta Mikulska. 

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie gostynińskim posiadającą Wojewódzki 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Obecnie rozpoczęliśmy działania 

zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu. 
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Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 
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 Szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Pani Elżbieta Marciniak 

w ramach dzielenia się z innymi szkołami wiedzą i doświadczeniem w realizacji 

programu Szkoły Promującej Zdrowie wygłosiła prelekcję podczas szkolenia dla 

szkolnych koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj 

formę”. Przedstawiła cele, zadania i „drogę” do uzyskania Wojewódzkiego 

Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Była też jednym z uczestników 

szkolenia, co zaowocowało przystąpieniem naszej szkoły do realizacji programu 

edukacyjnego „Trzymaj formę”. Program został opracowany przez szkolny 

zespół Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 

1. Diagnoza wstępna -przeprowadzenie rozmów wśród uczniów, nauczycieli, 

rodziców i pracowników szkoły. 

2. Diagnoza etapowa- wybór problemów priorytetowych na podstawie analizy 

rozmów i obserwacji. 

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ I ICH EWALUACJI 

1. Wybór priorytetów  

W wyniku analizy rozmów z rodzicami uczniów i własnych obserwacji zespół 

Szkoły Promującej Zdrowie ( koordynator, członkowie) wybrał następujący 

priorytet: 

- zdrowe odżywianie, popularyzacja picia wody, aktywność fizyczna. 

 

USTALENIE PRZYCZYN TYCH PROBLEMÓW I SPOSOBÓW ICH 

ROZWIĄZANIA 

- braku pozytywnych nawyków żywieniowych, 

- nadmierne spożywanie chipsów i słodyczy dostępnych w sklepiku szkolnym, 

- picie słodki napojów gazowanych,  
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- mała aktywność fizyczna, 

- siedzący tryb życia ( komputer, telewizor) 

- powiększająca się liczba dzieci z nadwagą  

 

USTALENIE CELÓW 

- uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie 

człowieka, 

- zachęcenie do spożywanie zdrowego drugiego śniadania, 

- popularyzacja spożywania warzyw i owoców, 

- podjęcie szerszej współpracy ze sklepikiem szkolnym w celu wprowadzenie do 

sprzedaży zdrowych produktów ( woda, soki, jogurty, owoce, warzywa...), 

- popularyzacja mleka i jego przetworów, 

- popularyzacja picia wody, 

- zachęcenie do większej aktywności fizycznej, 

 

 

ZBUDOWANIE PLANU DZIAŁAŃ DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

Zdrowe odżywianie - Popularyzacja picia wody. 

         

Zadanie 

 

Sposób realizacji 

         

 

Osoba  

odpowiedzialna 

 

1.„Piątki owocowo - 

warzywne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W każdy piątek uczniowie będą przynosić 

do szkoły dowolny owoc lub warzywo. 

Nauczyciele z zespołu Szkoły Promującej 

Zdrowie będą liczyć ilu uczniów z 

poszczególnych klas przyniosło owoce lub 

warzywa. Wyniki za poszczególne 

miesiące będą umieszczane na gazetce przy 

pokoju nauczycielskim. Z działań tych 

zostanie opracowany raport. Pod koniec 

roku szkolnego zostaną przyznane 

dyplomy i nagrody. 

 

 

Oddziały „O” 

E. Dusza 

E. Wypycha 

T. Zarzycka 

 

 

 

Klasy I - III 

Marzec - Czerwiec 

A. Panek 

M. Andrzejczak 
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2.Tydzień owocu lub 

warzywa. 

 

Kampania informacyjna:  

E. Marciniak - informacja dla 

wychowawców 

Plakaty - R. Szlosowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy trzeci tydzień miesiąca będzie 

tygodniem poświęconym konkretnemu 

owocu lub warzywu.  

 

Marzec - jabłko 19.03 - 23.03 

Kwiecień - banan 16.04 - 20.04 

Maj - marchewka 14.05 - 18.05 

Czerwiec - truskawka 18.05 - 22.05 

 

Zadanie dla wychowawców: 

Uczniowie na godzinie wychowawczej               

w trzecim tygodniu danego miesiąca mają 

za zadanie: 

- policzyć ilu uczniów przyniosło owoc lub 

warzywo ( dane dostarczyć do E. 

Marciniak),  

- przynieść konkretny owoc lub warzywo, 

- wymienić jego zalety i wpływ na nasze 

zdrowie, 

- umieścić informacje na gazetce klasowej,  

- można przygotować surówkę z danym 

owocem lub warzywem „w roli głównej”, 

 Wykonać w poszczególnych miesiącach: 

 

Marzec - zakładka do książki ( jabłko) 

Kwiecień - krzyżówka (banan) 

Maj - ulotki (marchewka) 

Czerwiec - przepisy na zdrowe koktajle, 

desery, ciasta ( truskawka) 

Klasy IV - VI 

Marzec - R. 

Grabowska 

Kwiecień - M. 

Chromniak 

Maj - A. 

Szczepanowska 

Czerwiec - 

A. Olszewska 

 

Opracowanie 

raportu: E. 

Marciniak 

 

 

 

Informacje dla 

wychowawców: 

E. Marciniak 

 

Zebranie informacji: 

E. Marciniak 

 

Plakaty 

informacyjne: 

Marzec - A. 

Olszewska 

Kwiecień - 

A.Szczepanowska 

Maj - M.Chromniak 

Czerwiec - 

R.Grabowska 
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Zadanie dla nauczycieli: 

Prosimy nauczycieli o zwrócenie uwagi na 

dany owoc lub warzywo podczas zajęć 

lekcyjnych. Nasze propozycje np. 

j. polski - zagadka, wiersz, przysłowia, 

powiedzonka,  

przyroda - zalety danego owocu, wpływ na 

zdrowie,  

matematyka - zadanie,  

muzyka - piosenka, 

 

 

3.Klasowe zielone 

ogródki. 

 

 

 

Chętne klasy mogą zakładać klasowe 

ogródki, hodować szczypiorek, rzeżuchę.  

Później można przygotować z nich  

zdrowe, smaczne kanapki.  

 

Informacja do 

wychowawców: 

E. Marciniak 

 

4.Hodowla ziół 

 

 
 

 

Chętne klasy mogą zakładać „ziołowe 

ogródki”, np. hodować miętę. Można 

przygotować smaczny napój z wody, mięty 

i miodu.  

 

 

Informacja do 

wychowawców: 

E. Marciniak 

 

5. „Owoce w szkole” 

 

 

 

 

Nasz szkoła już drugi rok bierze udział 

programie „Owoce w szkole”. Program jest  

dofinansowany z budżetu Unii 

Europejskiej.  

 

Dyrekcja szkoły. 

 

 

 

 

 

 

6. Kącik śniadaniowy 

 

 

 

 

 

 

7.Popularyzacja 

picia mleka 

 

 

 

 

 

Dla uczniów klas I - III jest zorganizowany 

kącik śniadaniowy, gdzie mogą spokojnie   

i kulturalnie zjeść drugie śniadanie. 

 

 

 

 

Pogadanki na temat wartości odżywczych 

mleka i jego przetworów. 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

 

  

 

 

 

A. Czczepanowska 

M. Chromniak 
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8.Edukacja 

zdrowotna uczniów 

w ramach programu 

„Trzymaj formę” 

 

 

 

 

9.Nawiązanie 

współpracy ze 

sklepikiem szkolnym 

w celu 

wprowadzenia do 

sprzedaży zdrowych 

produktów. 

 

 

 

10.Popularyzacja 

picia wody. 

 

 

- Obliczani BMI 

- Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

 - Ulotki dla dzieci i rodziców propagujące 

zdrowe odżywianie. 

 

 

 

Zorganizowanie spotkania z ajentem 

sklepiku. Przeprowadzenie rozmowy w 

sprawie wyeliminowania napojów 

gazowanych i wprowadzenia zdrowej 

żywności. 

 

 

 

 

 

Zachęcenie uczniów do picia wody 

niegazowanej. 

 

Zespoły Szkoły 

Promującej Zdrowie 

Pielęgniarka 

szkolna. 

 

 

 

 

Dyr. E. Mikulska 

E. Marciniak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespól Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

 

11. Dzień wody 

 
 

Pokaz mody ekologicznej, quiz o wodzie,  

sprawdź swoje H2O - test we wszystkich 

klasach IV - VI, prezentację z badań 

prowadzonych na terenie szkoły „Tydzień 

akcji lokalnych o znaczeniu globalnym”, 

plakaty o znaczeniu wody, zajęcia 

dotyczące zalet picia wody prowadzone 

były na godzinach wychowawczych, 

 

A. Czczepanowska 

M. Chromniak 

 

 

12.Tydzień z 

Niezapominajką  - 

„Pamiętaj ! Szanuj 

zdrowie należycie”. 

 

 

 

13.Festiwal Piosenki 

o Zdrowiu 

 

 

 

Przypomnienie zasad zdrowego 

odżywiania, hasła propagujące zdrowe 

odżywianie, pogadanki o czym nie można 

zapomnieć. 

 

 

 

9 maja odbędzie się w naszej szkole 

Festiwal Piosenki o Zdrowiu. zadania: 

dekoracja sali, przygotowanie dzieci do 

występów. 

 

 

E. Dusza 

E. Wypycha 

T. Zarzycka 

I. Reńda. 

 

 

M. Chromniak 

E. Marciniak 
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14.TYDZIEŃ 

ZDROWIA W 

NASZEJ SZKOLE 

28.05 - 01.06 

 

 

Poniedziałek - dzień soków i wody, 

Wtorek - dzień warzyw, 

Środa -  dzień zdrowych kanapek, 

Czwartek - konkurs plastyczny  

”Jem zdrowo i kolorowo” 

Piątek - Festynu Szkolny propagujący 

zdrowy styl życia. 

Planujemy na festynie: 

- stoisko ze zdrową żywnością, sałatkami, 

surówkami, 

- stoisko z wodą i sokami, 

 

 

Zespół Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

 

Aktywność fizyczna 

 

1. Dbanie o właściwą 

postawę ciała. 

 

 

 

Zwracanie uwagi na właściwą postawę 

ciała podczas zajęć. Pogadanki na temat 

zapobiegania bólom kręgosłupa. 

 

  

Wszyscy 

nauczyciele.  

 

2. Gry i zabawy 

śródlekcyjne 

 

Opracowanie zestawu zabaw i ćwiczeń 

śródlekcyjnych. 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego. 

 

3. Organizacja rajdów 

rowerowych.  

 

Organizowanie rajdów rowerowych 

propagujących aktywny wypoczynek. 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

4.Wywiadówka z 

gimnastyki 

korekcyjnej. 

 

Wywiadówka jest organizowana dla 

rodziców dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

5.Wyjścia na basen. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowane są systematycznie wyjścia 

na basen. Głównym celem zajęć jest 

popularyzacja pływania wśród dzieci i 

młodzieży, co zapewnia zdrowy styl życia. 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
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6. Organizowanie 

zawodów sportowych. 

dostrzeganie roli ruchu dla zachowania 

zdrowia, 

- dostrzeganie potrzeby 

współzawodnictwa, 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

7 Gazetki ścienne. 

 

 

 

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie 

człowieka, propagowanie zdrowego trybu 

życia. 

 

 

 

 

 

Zespół Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

 

8.Zajęcia korekcyjno 

sportowe. 

 

 

Eliminujemy wady postawy. 

Zgrabna i sprawna sylwetka. - dbanie o 

właściwą postawę ciała 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

9. Gromadzenie 

literatury na temat 

zdrowego odżywiania 

i aktywności fizycznej 

Literatura propagująca zdrowy styl życia, 

odżywianie i aktywny wypoczynek 

Biblioteka szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 

 

1. „Piątki owocowo - warzywne”.  

Każdy piątek w naszej szkole jest dniem owocowo - warzywnym. Uczniowie                                  

w tym dniu przynoszą dowolny, ulubiony owoc lub warzywo. Chcemy w ten 

sposób wyrobić wśród uczniów właściwe nawyki żywieniowe, zachęcać ich do 

spożywania warzyw i owoców. Zadaniem członków SzPZ jest przypominanie 

uczniom w każdy czwartek o przynoszeniu owoców lub warzyw ich liczenie               

w każdy piątek. Wyniki za poszczególne miesiące są umieszczane na gazetce 

przy pokoju nauczycielskim ( załącznik nr 1). Na zakończenie roku szkolnego 

klasy, które najliczniej brały udział w tej akcji otrzymają nagrody i dyplomy.  

 

Plakaty informacyjne 
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2. Tydzień owocu lub warzywa 

 

Każdy trzeci tydzień miesiąca jest tygodniem poświęconym konkretnemu 

owocu lub warzywu.  

 

Marzec - jabłko 19.03 - 23.03 

Kwiecień - banan 16.04 - 20.04 

Maj - marchewka 14.05 - 18.05 

Czerwiec - truskawka 18.05 - 22.05 

 

Uczniowie na godzinie wychowawczej w trzecim tygodniu danego miesiąca 

mieli za zadanie: 

- przynieść konkretny owoc lub warzywo, 

- wymienić jego zalety i wpływ na nasze zdrowie, 

- umieścić informacje na gazetce klasowej,  

- mogą zjeść lub przygotować surówkę z danym owocem lub warzywem „w roli 

głównej” 

 Dodatkowo uczniowie mieli za zadanie wykonać w poszczególnych 

miesiącach: 

Marzec - zakładka do książki ( jabłko) 

Kwiecień - krzyżówka (banan) 

Maj - ulotki (marchewka) 

Czerwiec - przepisy na zdrowe koktajle, desery, ciasta ( truskawka) 

 

Koordynator przygotował informacje dla każdego wychowawcy ( załącznik nr 

2). Wszystkie wymienione wyżej działania były realizowane przez 

wychowawców na godzinie wychowawczej.  
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Plakaty informacyjne 
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Marzec - jabłko 
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Uczniowie mieli za zadanie wykonać zakładki do książek z jabłuszkiem - 

klasa VIb 

 

Klasa IVb 
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Kwiecień - banan 

 Na godzinie wychowawczej uczniowie rozmawiali na temat wartości 

odżywczych bananów, układali krzyżówki a grupy zerowe rebusy. Niektóre 

klasy przygotowały też zdrowe desery owocowe z bananem „ w roli głównej”. 
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Maj - marchewka 
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Uczniowie opracowywali ulotki na temat marchewki, jej zalet, witamin, wpływu 

na nasze zdrowie, wzrok i wygląd. Przygotowywali też surówki z marchewką. 
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W miesiącu czerwcu poświęconym truskawce, będziemy przygotowywać 

zdrowe mleczne koktajle i desery z truskawkami.  

 Dzięki tym działaniom uczniowie dowiedzieli się jak ważne są                             

w codziennej diecie warzywa i owoce. Wiedzą też, że witaminy i minerały 

zawarte w warzywach i owocach mają wpływ na ich zdrowie, wygląd                                 

i przyswajanie wiedzy. Poznali też przepisy na zdrowe, kolorowe i smaczne 

sałatki i surówki oraz słodkie owocowe desery. 

 

3. Klasowe zielone ogródki. 

 

Chętne klasy zakładały klasowe zielone ogródki ( w akcji najchętniej 

uczestniczyły klasy I - III ).  Hodowały szczypiorek i rzeżuchę. Przygotowywały 

z nich zdrowe i smaczne kanapki. 
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Klasowe zielone ogródki 
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Kanapki klasa IIa 

 

 

4. Hodowla ziół 

 Chętne klasy zakładały „ziołowe ogródki”. Grupy zerowe - oddziały 

przedszkolne hodowały miętę. Przygotowywały smaczny napój z napój z wody, 

mięty i miodu. Dzieciom napój bardzo smakował.  

 

5 . „Owoce w szkole”. 

Nasza szkoła już drugi rok bierze udział w programie „Owoce w szkole”. 

Uczniowie klas I - III otrzymują owoce, warzywa i soki. 

 



 24 

6. Kącik śniadaniowy. 

Zorganizowaliśmy kącik śniadaniowy dla uczniów klas I - III. Dzieci mogą 

podczas przerw spokojnie i kulturalnie zjeść drugie śniadanie. 

 

 

 

 

7. Popularyzacja picia mleka 

Nasza szkoła bierze w popularyzacji picia mleka. Każdy uczeń otrzymuje 

codziennie otrzymuje mleko. Odbyły się również pogadanki na temat wartości 

odżywczych mleka i jego przetworów. 

 

 

8.Edukacja zdrowotna uczniów w ramach programu „Trzymaj formę” 

 

Uczniowie klas V i III na godzinach wychowawczych zostali zważeni                              

i zmierzeni przez pielęgniarkę szkolną. Na lekcji matematyki uczniowie 

obliczali swoje BMI i zapisywali w zeszytach.. Każdy uczeń otrzymał ulotkę                

„ Czy masz prawidłowa wagę” z której mógł dowiedzieć się: jak obliczyć BMI, 
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kiedy waga jest prawidłowa, jak ułożyć zdrowy posiłek, które produkty 

dostarczają nam najwięcej wartości odżywczych. 

 

Na godzinach wychowawczych w klasach V odbyła się pogadanka na temat 

„Kontrolujemy masę ciała - obliczamy BMI”. 

 

Rozdano ulotki „Co każdy rodzic wiedzieć powinien” „ Dotyczyły one żywienia 

i aktywności fizycznej. 
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Podczas organizowanego od lat w naszej szkole „Dnia otwartego” dla 

przyszłych klas oddziału przedszkolnego w kąciku prozdrowotnym 

zorganizowano wystawkę „Rodzino Trzymaj Formę”. Pod hasłem „Żyjmy 

zdrowiej” promowaliśmy zdrowy styl życia rozdając zaproszonym gościom 

broszury i ulotki.  
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Podczas organizowanych przez naszą szkołę konkursów staraliśmy się 

promować wśród naszych gości idee zdrowego odżywiania. 

Przygotowywaliśmy dla naszych gości zdrowy poczęstunek składający się                

z warzyw, owoców i soków. 

 

 

 

 

9. Nawiązanie współpracy ze sklepikiem szkolnym w celu wprowadzenia 

zdrowych produktów. 

 

Odbyło się spotkanie z ajentem sklepiku na temat wprowadzenia zdrowej 

żywności. Ustalono, że w sklepiku nie będzie napojów gazowanych ( np. cola), 

do picia uczniowie będą mogli kupić wodę i soki. Dostępna będzie większa ilość 

owoców i warzyw oraz napojów mlecznych np. jogurty. Wprowadzone również 

będą zdrowe przekąski ( ciastka zbożowe, bakalie, chipsy owocowe, warzywne). 

Chcieliśmy, aby uczniowie mogli w sklepiku kupić kanapki. Niestety nie jest to 

możliwe ze względu na brak węzła sanitarnego. 
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10. Popularyzacja picia wody. 

 Na spotkaniu zespołu Szkoły Promującej Zdrowie omawialiśmy, jakie 

napoje najczęściej piją dzieci w szkole. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że 

należy zachęcać dzieci do picia wody niegazowanej. Wspomogła nas w tym 

pani dyrektor wprowadzając w miesiącu marcu zarządzenie dyrektora szkoły na 

podstawie, którego uczniowie mogą w trakcie trwania zajęć pić wodę. 

Uczniowie nie musza pytać nauczyciela o zgodę na picie wody, jednak muszą to 

czynić w sposób niezakłócający toku zajęć. Zauważyliśmy, że od tego czasu 

systematycznie wzrasta liczba dzieci, które piją wodę. Wielu z nich zamieniło 

słodkie napoje na zdrową wodę. Nauczyciele również podczas zajęć piją wodę. 

Popularyzacja picia wody jest dla nas priorytetem. 

 

11. Dzień Wody. 

21 marca 2012r. zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Wody. Chcieliśmy                 

w ten sposób przybliżyć uczniom znaczenie wody dla świata, przyrody                        

i człowieka, propagować  oszczędzania wody i zachęcać do picia wody 

niegazowanej. W ramach obchodów Dnia Wody zorganizowaliśmy: 

- pokaz mody ekologicznej, 

- quiz o wodzie,  

- „Sprawdź swoje H2O” - test we wszystkich klasach IV - VI, 

- prezentację z badań prowadzonych na terenie szkoły „Tydzień akcji lokalnych 

o znaczeniu globalnym”, 

- plakaty o znaczeniu wody, 

- muzyka i instrumenty Afryki - chcieliśmy przybliżyć kulturę krajów 

afrykańskich borykających się z problemem braku wody i budowy studni 

Sudanie, 

- zajęcia dotyczące zalet picia wody prowadzone były na godzinach 

wychowawczych, 

- prezentacja multimedialna „Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt”. 
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Pokaz mody ekologicznej 

 

 

 

Nagrody za Quiz o wodzie. 

 

 

 

 



 30 

12. Tydzień z Niezapominajką  - „Pamiętaj ! Szanuj zdrowie należycie”. 

Tydzień z niezapominajką (14 – 18 maja) w naszej szkole przebiegał pod 

hasłem „Pamiętaj ! Szanuj zdrowie należycie”. W tym czasie uczniowie pod 

kierunkiem nauczycieli przypomnieli sobie o zasadach zdrowego odżywiania. 

Odbyły się również pogadanki „O czym nie możemy zapomnieć?”- rodzina, 

zdrowie, nasze korzenie, historia. Szkoła została udekorowana motywami 

niezapominajek oraz hasłami promującymi zdrowy styl życia, którego 

rozbudzenie należy rozpoczynać odpowiednio wcześnie w domu rodzinnym.  

  Święto Polskiej Niezapominajki ma również na celu zachowanie od 

zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. o potrzebie  

szacunku do przyrody, lokalnych tradycji i historii ojczyzny. 
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13.Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 

W naszej szkole 9 maja 2012 roku odbył się kolejny już Festiwalu Piosenki                 

o Zdrowiu. Nasza szkoła jest od kilku już lat współorganizatorem festiwalu wraz 

z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gostyninie. Uczestnikami 

były dzieci z oddziałów przedszkolnych Powiatu Gostynińskiego. Dzieci 

zaprezentowały ciekawe piosenki promujące zdrowie i zdrowe odżywianie. 

Nagrody ufundowała P.S.S.E w Gostyninie, zwycięzcy otrzymali dyplomy, 

książki i upominki. 
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Występy dzieci 

 

 

 

 

Wręczenie nagród 
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14. SZKOLNY TYDZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

 

Zorganizowaliśmy Szkolny Tydzień Zdrowego Odżywiania 28.05.2012r - 

01.06.2012r. ( załącznik nr 3 ) 

Cele - - wzrost świadomości uczniów na temat konieczności właściwego 

odżywiania, przypomnienie piramidy zdrowego odżywiania, uświadomienie 

wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, 

popularyzacja picia wody i soków, zachęcenie do spożywania większej ilości 

warzyw i owoców. 

Poniedziałek -  dzień zdrowych kanapek  

Wtorek - dzień warzyw 

Środa - dzień owoców, soków i wody 

Czwartek - konkurs plastyczny „Jem zdrowo i kolorowo” 

Piątek - festyn szkolny propagujący zdrowy styl żywienia. 

 

Poniedziałek -  dzień zdrowych kanapek  

Uczniowie klas O - III  i IV - VI na zajęciach nauczania zintegrowanego,                        

lekcjach przyrody, godzin wychowawczych pod nadzorem nauczycieli 

przygotowywali zdrowe i smaczne kanapki. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić 

uczniów do spożywania zdrowego drugiego śniadania zamiast niezdrowych 

przekąsek takich jak: chipsy, chrupki i słodycze.  
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Grupy Zerowe przygotowują zdrowe drugie śniadanie 

 

 

Idziemy na stołówkę na samodzielnie przygotowane śniadanie 
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Klasy I - III 
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Klasy IV - VI 
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Wtorek - warzywa. W tym dniu uczniowie przynieśli do szkoły warzywa 

( papryka, ogórki, pomidory, marchewka, rzodkiewka...), z których 

przygotowali smaczne i zdrowe przekąski. 

 

Warzywne szaszłyki 

klasy I - III 

 

 

 

Klasy IV - VI 
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Środa - dzień wody, soków i koktajli. 

W tym dniu uczniowie przynieśli do szkoły zdrowe napoje: wodę, soki 

owocowe lub warzywne. Nauczyciele na zajęciach przeprowadzili pogadanki na 

temat zalet picia wody i soków. Organizatorzy prosili nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o uwzględnienie w tym dniu zagadnień 

dotyczących wody. 

Język polski - wiersze , utwory o wodzie,  

Przyroda - wpływ picia wody na zdrowie człowieka 

Matematyka - zadania z objętością wody 

Religia - woda w Piśmie Świętym ( stworzenie świata, Kana Galilejska) 

Na lekcjach przyrody był wyświetlany film edukacyjny z cyklu Ziemia z Nieba 

pt: „Błękitne złoto”. Film propaguje picie wody, zasoby wody w świecie i jej 

oszczędzanie. 

 

                                       Piejmy wodę i soki 
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Pani Krystyna Zaręba pielęgniarka szkolna przygotowała dla uczniów klas I - III 

pokaz robienia zdrowych koktajli mleczno - owocowych i wyciskania świeżych 

soków. 
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Częstujemy pracowników szkoły 
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Czwartek -  konkurs plastyczny „Jem zdrowo i kolorowo”.  

W ty dniu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny. Dwóch przedstawicieli                                  

z każdej klasy miało za zadanie narysować rysunek reklamujący zdrowe 

odżywianie. Przyznaliśmy nagrody i dyplomy. 
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Piątek - festyn szkolny propagujący zdrowy styl żywienia. 

Celem tego festyny było: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, 

zachęcanie do zdrowego stylu życia, integracja środowiska szkolnego, 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przegląd dokonań szkolnych 

zespołów, przegląd osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

W czasie trwania festynu zespół realizujący projekt „Trzymaj Formę” 

zrealizował następujące działania. 

- przygotowaliśmy wraz z rodzicami i uczniami stoisko ze zdrowa żywnością,  

- kolorowe i pyszne kanapki, 

- zdrowe i smaczne sałatki i surówki, 

- pani pielęgniarka dokonywała pomiaru wagi i wzrostu, 

- przygotowaliśmy wystawę literatury poświęconej zdrowemu odżywianiu. 

 

Sałatki i surówki. 
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Stoisko ze zdrową żywnością. 
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Stoisko z  wodą. 
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Dbamy o aktywność fizyczną uczniów: 

• Nauczyciele prowadzący zespoły taneczne dbali o właściwą postawę ciała, 

kształtowali prawidłową sylwetkę, zachęcali do aktywności fizycznej. 

 

• Nauczyciele wychowania fizycznego opracowali zestaw zabaw i ćwiczeń 

śródlekcyjnych ( załącznik nr 4 ) Służą one relaksowi uczniów na lekcji, 

poprawiają koncentrację, zapobiegają monotonii. Zestaw ćwiczeń otrzymał 

każdy nauczyciel.   

 

• Nauczyciele wychowania fizycznego organizują dla dzieci z naszej szkoły 

Rajd Rowerowy. Cele rajdu jest popularyzacja najpiękniejszych terenów 

Gostynina oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i 

rekreacji w czasie wolnym. 

 

 

• Nauczyciele wychowania fizycznego od kilku lat organizują wywiadówkę                

z gimnastyki korekcyjnej z rodzicami dzieci grupy przedszkolnej na temat: 

„Przyczyny powstawania i korekcji wad postawy”. 
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• Organizowane są systematycznie wyjścia na basen. Głównym celem zajęć jest 

popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, co zapewnia zdrowy styl 

życia. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, doskonalą 

umiejętności pływackie, korygują wady postawy, przyczyniają się do wzrostu 

aktywności fizycznej.  

 

 

• Organizujemy Szkolne Mistrzostwa Szkoły w pływaniu, „ Pływamy, zdrowie 

wygrywamy”. 
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• Dzieci klas młodszych najczęściej organizują sobie czas wolny przy 

telewizorze, komputerze, pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego w swojej 

pracy przywiązujemy dużą uwagę do wyrabiania wśród dzieci trwałych 

nawyków do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. Od roku 2003 jesteśmy 

organizatorami Powiatowego turnieju „Dwa ognie usportowione”. 

Uczestniczą w nim szkoły z powiatu gostynińskiego. 

 

 

 

Edukacja prozdrowotna: 

 

W naszej szkole w ramach programu edukacji zdrowotnej realizowane są 

następujące programy: 

• Program Edukacyjny dla klas V „ Jem kolorowo, znam kolorowy świat 

warzyw i owoców”.  

• „Wolność oddech - zapobiegaj astmie”. Program ten jest realizowany                 

w klasach II.  

• „Gimnastyka korekcyjna na sportowo”. Program realizowany jest wśród 

uczniów uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.  
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• „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Program realizowany                   

w klasach I - III przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i kształcenia 

zintegrowanego. Uczniowie poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 • „Chcemy być zdrowi”. Program realizowany w grupach oddziału 

przedszkolnego. Dzieci poprzez ćwiczenia, rysunki, zabawy, pogadanki poznają 

zasady zdrowego trybu życia. 

•  „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w wieku przedszkolnym”. 

Program realizowany w grupach oddziału przedszkolnego. Zapobiega 

działaniom agresywnym, pokazuje jak radzić sobie z gniewem i złością. 

• „Zdrowy uśmiech - radosny uśmiech” Program realizowany w całej szkole. 

Fluoryzacja odbywała się raz w miesiącu. 

• „Mój piękny uśmiech”  - program realizowany w grupach oddziałów 

przedszkolnych. 

• „Uczymy się zdrowo żyć” program realizowany w grupach oddziałów 

przedszkolnych. 

„Pasożytnicze choroby skóry: wszawica świerzb - stop” - program realizowany 

w klasach O - VI. 

• „Z okresem dojrzewania na ty”. Program realizowany w klasach VI. Odbyły 

się oddzielne zajęcia dla chłopców i dziewcząt. Dziewczynki otrzymały 

kalendarzyki menstruacji, poznały fazy dojrzewania. 
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Wnioski:  

 

 Realizacja programu sprawiła, że uczniowie zaczęli przywiązywać 

większą uwagę do tego, co, na co dzień jadają. Zaczęli zwracać większą uwagę 

na zabieranie drugiego śniadania jak i spożywania większej ilości owoców                       

i warzyw. Uczniowie zrozumieli, że spożywanie słodyczy nie jest zdrowe dla 

organizmu. Poznali najważniejsze zasady żywienia. Potrafią odróżnić zdrową 

żywność od niewartościowego, „śmieciowego” jedzenia. 

Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego 

zainteresowania grona pedagogicznego zdrowym odżywianiem. Zebraliśmy 

pozytywne opinie ze strony rodziców. Widzą oni potrzebę realizacji takiego 

projektu, ponieważ jest, co raz więcej dzieci, które mają problem z nadwagą, co 

wiąże się w przyszłości z chorobami. Rodzice zwracali uwagę, że ich dzieci 

zaczęły same prosić o owoce i warzywa do szkoły nie tylko w piątki podczas 

prowadzonej przez nas akcji „Piątki owocowo - warzywne”. Wytworzyła się 

zdrowa rywalizacja wśród poszczególnych klas. Uczniowie z zainteresowaniem 

śledzą wyniki konkursu w poszczególnych miesiącach i mobilizują swoich 

kolegów i koleżanki do przynoszenia owoców i warzyw ( największa 

rywalizacja jest wśród uczniów klas I - III ).  Akcję zamierzamy kontynuować     

w następnym roku szkolnym. Nadal będziemy realizować Tydzień Owocu lub 

Warzywa. W tym zadaniu bardzo wspomagają nas wychowawcy klas. 

Będziemy też organizować w następnym roku szkolnym Szkolny Tydzień 

Zdrowego Odżywiania, do którego realizacji mamy zamiar zaprosić inne 

gostynińskie szkoły. Bardzo ważnym dla nas zadaniem jest popularyzacja picia 

wody, w związku z tym będziemy podejmować działania propagujące codzienne 

picie wody. Będziemy też dbać o aktywność fizyczną naszych uczniów, 

organizacje rajdów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu. W realizację 

programu włącza się społeczność szkolna, pomagają nam rodzice, pracownicy 
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szkoły, służby zdrowia Szkol - Med i Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej  w Gostyninie.  

 Realizacja programu przyczyniła się do: kształtowania prawidłowych 

nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej, popularyzacji rajdów, 

zabaw na świeżym powietrzu, integracji społeczności szkolnej. Szkolny Zespól 

Szkoły Promującej Zdrowie, który realizował program „Trzymaj formę” 

stanowi dobrze zgraną grupę, otwartą wciąż na nowe pomysły i działania. 

 

                                               

                                                                    Sprawozdanie z realizacji  

                                                                    programu „Trzymaj formę” 

                                                                    opracował koordynator SzPZ:  

                                                                    p. Elżbieta Marciniak 
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