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PLAN PRACY  

ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA I SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE  

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Legionowie 

 

A. Część wstępna planowania 

 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Uczniowie w szkole nie wykazują postaw dbałości  

o zdrowie własne i innych 

 Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez wychowawców w wybranych 

oddziałach wykazały, że w czasie nauki prowadzonej na odległość z uwagi na 

pandemię ok. 50% uczniów nie dbała należycie o własne zdrowie.   

 

a) Krótki opis problemu priorytetowego (wpisać konkretne dane wg wyników   

autoewaluacji): 

 

Obserwacja, wywiady z rodzicami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, 

uczniami oraz analiza wyników przeprowadzonych ankiet wskazują, że problemem 

priorytetowym, który wymaga rozwiązania (wprowadzenia działań naprawczych) jest 

ukształtowanie na nowo postaw dbałości o zdrowie własne i innych.  

 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu (wpisać: dlaczego go wybrano, kto i na jakiej 

podstawie dokonał tego wyboru): 

 

Po przeanalizowaniu wyników autoewaluacji Zespół ds. Promocji Zdrowia i Szkoły Promującej 

Zdrowie wraz z dyrekcją, Samorządem Uczniowskim oraz przedstawicielem Rady Rodziców 

zdecydował o wybraniu dbałości o własne zdrowie po okresie pandemii jako problemu 

priorytetowego.  

 

Uczniowie w czasie pandemii z uwagi na inne formy realizowania procesu dydaktycznego  

w niewłaściwy sposób dbali o własne zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Dodatkowo 

długotrwała izolacja negatywnie wpływa na samopoczucie dzieci po powrocie do szkół.  

 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

 

 Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią COVID-19.  

 Problemy związane z utrzymywaniem i budowaniem właściwych relacji pomiędzy 

uczniami w sytuacji długotrwałej izolacji.  

 Spędzanie znacznej ilości czasu przed komputerem w pozycji siedzącej 

 Ograniczone możliwości aktywności fizycznej.  

 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu (podstawa do ustalenia zadań): 

 

 Prowadzenie działań związanych z promowaniem zdrowia oraz aktywności fizycznej 

 Organizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej 

 Organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie zdrowia 

 Wdrażanie pomysłów uczniów związanych ze zdrowiem 
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Pieczęć szkoły                    Załącznik B 
            

                                                                                                                            B. Plan działań 

w okresie roku szkolnego 2022/2023 
 

1. CEL: Zwiększenie ilości uczniów dbających o własne zdrowie.  

 

2. Kryterium sukcesu: 75% uczniów deklaruje, że dba o własne zdrowie i wskazuje różne aktywności podejmowane przez siebie w zakresie 

dbania o własne zdrowie. .  

 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):  

 

a) Co wskaże, że osiągnięto cel? 

 Wyniki badań ankietowych przeprowadzone w czerwcu 2022 roku 

 

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?   

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych 

 Obserwacja  

                            

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

 Wychowawcy oddziałów (w czerwcu 2023) 

 

II. ZADANIA 
 

Nazwa zadania Kryterium 

sukcesu 

Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

Wykonawcy/osoba 

odpowiedzialna 

Środki/zasoby Sposób sprawdzenia 

wykonania zadania 

1. Zajęcia edukacyjne  

z wychowawcą na 

temat zdrowego stylu 

życia.  

75% uczniów 

bierze udział  

w zajęciach.  

 

 Burza mózgów na 

temat znanych 

dzieciom 

sprawdzonych metod 

dbania o własne 

zdrowie.   

X 2021 Wychowawcy 

oddziału 

Materiały  

i filmy 

edukacyjne 

 Zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

 Zawieszone w salach 

piramidy zdrowego 

żywienia 
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 Przypomnienie 

dzieciom zasad 

właściwego 

odżywiania się – 

zawieszenie w salach 

lekcyjnych w 

widocznych 

miejscach piramid 

zdrowego żywienia 

2. Zdrowe Dni 

Integracji Klasowych 

75% uczniów 

bierze udział  

w zajęciach.  

 

 Zorganizowanie 

wycieczek z okazji 

Dnia Integracji 

Klasowej 

skoncentrowanej 

wokół tematyki 

szeroko rozumianego 

zdrowia 

V 2022 Wychowawcy 

oddziału 

Materiały 

uznane przez 

wychowawców 

za konieczne 

 Zapisy w dzienniku 

lekcyjnym 

 Karty wycieczek 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

3. Gra szkolna z okazji 

Światowego Dnia 

Zdrowia 

30% uczniów 

bierze udział  

w 

przygotowanych 

aktywnościach 

 Zorganizowanie gry 

szkolnej polegającej 

na poszukiwaniu 

ciekawostek 

dotyczących zdrowia, 

ukrytych w różnych 

miejscach w szkole 

 Skierowanie prośby 

do Rady Rodziców  

o ufundowanie 

gadżetów dla 

najwytrwalszych 

poszukiwaczy 

IV 2022 Zespół Szkoły 

Promującej 

Zdrowie, Zespół 

Przyrodniczy  

Przygotowane 

ciekawostki, 

gadżety 

przygotowane 

przez Radę 

Rodziców 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

 Ogłoszone wyniki na 

szkolnej gazetce 

 Przygotowanie 

gazetki ściennej  

z ciekawostkami na 

temat zdrowia 
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4. Zdrowie planety to 

nasze zdrowie – 

zajęcia edukacyjne  

80% uczniów 

bierze udział  

w zajęciach 

 Zorganizowanie zajęć 

edukacyjnych na 

temat szkodliwego 

wpływu działań 

człowieka na życie na 

planecie 

 Wskazanie skutków 

prowadzonych działań 

na zdrowie człowieka 

 Wspólne 

poszukiwanie 

sposobów działań dla 

jednostki związanych 

z ochroną planety 

IV 2022 Nauczyciele 

biologii, przyrody  

i geografii 

Scenariusze 

zajęć 
 Zapisy w dzienniku 

lekcyjnym 

5. Uczestnictwo w 

ogólnopolskim 

projekcie EKO-szkoła 

Wykonanie 

100% działań  

w projekcie 

 Organizowanie akcji 

ekologicznych  

w szkole 

 Zorganizowanie  

w szkole konkursu  

o tematyce 

ekologicznej 

 Organizowanie  

w szkole warsztatów 

na tematy związane  

z ochroną środowiska 

 Przygotowanie 

szkolnej wystawy 

ekologicznej 

 Przygotowanie 3 stron 

do e-booka na temat 

współczesnych 

zagrożeń dla przyrody 

Cały rok szkolny Zespół 

Przyrodniczy,  

Zespół Szkoły 

Promującej 

Zdrowie 

Niezbędne 

materiały w 

zależności od 

prowadzonego 

działania 

 Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

 Zdobycie certyfikatu 

EKO-szkoły 2022 
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 Przygotowanie 

broszur i ulotek 

zachęcających do 

zmian nawyków  

w życiu codziennym 

dla dobra przyrody 

6. Dzień Zdrowego 

Śniadania 

50% oddziałów 

0-III organizuje 

wspólne 

przygotowanie 

zdrowego 

śniadania 

 Wspólne 

przygotowywanie 

zdrowych posiłków 

 Czerpanie radości ze 

wspólnie spędzonego 

czasu w czasie 

spożywania zdrowego 

posiłku 

 Wzbogacanie wiedzy 

uczniów na temat 

właściwego 

komponowania 

zdrowych posiłków 

Cały rok 

szkolny, wg 

harmonogramów 

działań 

wychowawców 

Wychowawcy 

Oddziałów 0 - III 

Niezbędne 

materiały do 

przygotowania 

wspólnego 

śniadania, 

składniki 

przyniesione 

przez uczniów 

 Zapisy w dziennikach 

lekcyjnych 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

 

7.  Przygotowanie  

e-booka kulinarnego  

1 oddział wraz  

z wychowawcą 

opracowuje  

e-book ze 

zdrowymi 

przepisami dla 

społeczności 

szkolnej 

 Przygotowanie przez 

uczniów jednego 

przepisu na zdrowy 

posiłek dla ucznia 

 Przygotowanie 

posiłków wspólnie  

z domownikami oraz 

wykonanie zdjęć 

 Opracowanie e-booka 

II – IV 2022 Magdalena Krysiak Materiały 

przygotowane 

przez uczniów 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

 Udostępniony e-book 

dla społeczności 

szkolnej 

 

8. Przygotowanie e-

booka sportowego  

1 oddział wraz  

z wychowawcą 

opracowuje e-

book 

 Przygotowanie i 

opisanie przez 

uczniów wybranej 

przez siebie 

V – VI 2022 Magdalena Krysiak Materiały 

przygotowane 

przez uczniów 

 Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 
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zachęcający do 

różnych form 

aktywności 

fizycznej 

aktywności dla 

zdrowia 

 Wykonanie zdjęć 

 Opracowanie e-booka 

 Udostępniony e-book 

dla społeczności 

szkolnej 

 

9. Warsztaty kulinarne 

dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli 

Co najmniej 10 

chętnych 

uczniów bierze 

udział  

w warsztatach 

 Zdobywanie wiedzy 

przekazywanej przez 

dietetyka klinicznego 

w zakresie 

właściwego 

komponowania 

posiłków dla ucznia 

 Wspólne 

przygotowywanie 

posiłku  

 Transmisja 

wydarzenia dla 

rodziców placówki 

III 2022 Monika Woźniak,  

Zespół Szkoły 

Promującej 

Zdrowie 

Zasoby szkoły  Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły 

 Transmisja 

wydarzenia poprzez 

platformę Teams dla 

Rodziców 

10. „Czy mały czy 

duży – aktywność mu 

służy” – zajęcia 

sportowe dla 

społeczności szkolnej 

Co najmniej 

10% 

społeczności 

szkolnej bierze 

udział w 

zajęciach 

 Organizowanie zajęć 

treningowych  

o charakterze 

otwartym dla 

społeczności szkolnej 

Cały rok szkolny Cezary Cydejko Zasoby szkoły  Zdjęcia w portalach 

społecznościowych 

szkoły z treningów 

siatkówki 

11. Ewaluacja 

prowadzonych działań 

Stopień 

realizacji planu, 

osiągnięty 

sukces – 75% 

społeczności 

szkolnej uważa, 

że w szkole jest 

czysto 

 Zespół ds. Promocji 

Zdrowia i Szkoły 

Promującej Zdrowie 

dokonuje ewaluacji 

Maj 2023 Koordynator SzPZ Zasoby szkoły  Prezentacja wyników 

ewaluacji 

społeczności szkolnej 
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