
                                                             

                                 PLAN DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH                                    

DLA KLAS I-VIII W  ROKU SZKOLNYM  2021/2022

PRIORYTETY: 

- Stawiamy na aktywność  i sprawność fizyczną.

- Zdrowie psychiczne:

Sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami. 

Co mnie stresuje, jak radzić sobie ze stresem?

Poznajemy źródła stresu i jego istotę.

ZADANIA:

 Rozwijanie aktywności    i sprawności fizycznej.

 Promowanie aktywności fizycznej poprzez umożliwienie udziału  w różnorodnych formach imprez   i zajęć sportowych.

 Uświadomienie uczniom i ich rodzicom roli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej w życiu codziennym.

 Zadbanie o dobrą kondycję zdrowotną (odpowiednia ilość snu, racjonalna, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna).

 Zapewnienie poczucia komfortu psychicznego poprzez spotkania z terapeutami, psychologiem i pedagogiem, organizowanie warsztatów
terapeutycznych, rozwijanie zainteresowań.

 



 Utrzymywanie  prawidłowych  relacji  społecznych  –  spotkania  z  przyjaciółmi,  spotkania  integracyjne  ,  wycieczki,  imprezy  klasowe
i uroczystości.

REALIZOWANE    W   ROKU   SZKOLNYM   2021/2022  PROGRAMY,  PROJEKTY   I  INNOWACJE  :

 Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas II – Karolina Kochmańska

 Projekt edukacyjny „Zdrowo i sportowo”  dla uczniów klas III i II b- Ewa Więckowska, Marta Jedynak

 Program ekologiczny „W zgodzie z naturą” dla uczniów klas I-VIII – Agnieszka Płóciennik

 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Filtrujemy dla Bałtyku”  dla uczniów klasy I b i IV d – Magdalena Krukowska, Ewa Semanicka

 „Innowacja pedagogiczna  „Wędrówki bliższe i dalsze po mojej Małej Ojczyźnie” – Beata Szwarc-Gazda, Dorota Sieniawska

 Projekt edukacyjny – „Zdrowym i szczęśliwym być” dla uczniów klasy VIII f – Regina Wojnicka

 Projekt badawczo-rozwojowy „Zdrowa klasa” dla uczniów klasy IV b – Izabela Bartkowska

 Program edukacyjny „Bieg po zdrowie” – Izabela Bartkowska

 



 Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka – Znamię- nam je!” dla uczniów klas IV – Agnieszka Grala-Wieczorek

 Projekt „Eko -szkoła” – Edyta Piekarska

 Program edukacyjny „Trzymaj formę” – Edyta Piekarska

 Międzynarodowy Projekt Emocji  dla uczniów klasy II b – Beata Szwarc-Gazda

 Innowacja pedagogiczna „Eko – Emocje” dla uczniów klasy II b – Beata Szwarc-Gazda

 Projekt „Aktywna Szkoła i Podwórkowe wspomnienia”  - Izabela Bartkowska, Marta Sprenger, Dorota Sieniawska

DZIAŁANIA PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROEKOLOGICZNE
-SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Przedstawienie na radzie pedagogicznej planu działań z zakresu głównych 
priorytetów prozdrowotnych.

IX 2021 Dorota Sieniawska,
Izabela Bartkowska

Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek integracyjnych, rajdów i pikników 
promujących aktywność fizyczną i wpływających na dobrą kondycję zdrowotną 
oraz poczucie komfortu psychicznego:

cały rok szkolny wychowawcy klas I-VIII

 



- wycieczka klas I do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku,                                        

- piknik jesienny połączony z aktywnością fizyczną dla uczniów klasy VII e,

- piknik na świeżym powietrzu z zabawami ruchowymi dla uczniów klasy VII b,

- Wrocławskie wyzwanie - 10.000 kroków każdego dnia wycieczki dla uczniów 
klasy VII f,

- wiosenny rajd pieszy do Rezerwatu Przyrody Kuźnik dla uczniów klasy VII f,

- rajd pieszy dla uczniów klasy VII d,

- wycieczka rowerowa dla uczniów klasy VI a,

- wyjście do Parku Trampolin dla uczniów klas I-III,

- wycieczka do Alpakolandu,

- wycieczki do Miasteczka Ruchu Drogowego

- wycieczki do Miasteczka Ruchu Drogowego i wycieczki rowerowe dla uczniów, 

którzy otrzymali kartę rowerową,

- inne wycieczki, rajdy i pikniki.

IX 2021 

I  półrocze

I  półrocze

IX – X

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

wychowawcy klas I

Monika Szczygieł

Anna Połczyńska

Joanna Ficerman

Joanna Ficerman

Katarzyna Sosnowska

Alicja Marcinek

wychowawcy klas I-III

wychowawcy klas I-III

wychowawcy klas I-III

Dariusz Półgęsek

wychowawcy klas I-VIII

Udział w projekcie edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach              
i szkołach podstawowych -  „Zdrowo i sportowo”.

     cały rok wychowawcy klas III

Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moja codzienna aktywność fizyczna” ,          

„Moja ulubiona dyscyplina sportowa”, „Ruch to zdrowie”.

Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach 

     cały rok wychowawcy klas I-III

Marta Jedynak

 



wychowania fizycznego w szkole. Przygotowanie wystawy w holu szkoły.            X 2021 Magdalena Bandurska

wychowawcy klas I-III

- Systematyczne przeprowadzenie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu  pod 
hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
- Organizowanie i przeprowadzanie zabaw ruchowych, ćwiczeń aerobowych 
i gimnastyki porannej przy muzyce oraz gier zespołowych.
Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów klas I-VIII.

- Organizowanie i przeprowadzanie aktywnych przerw na boisku szkolnym w każdą
porę roku, uczniowie klasy III b.
- Bijemy klasowe rekordy (bieg na czas, rzuty do kosza, trójskok), uczniowie klasy 
III b.

cały rok

cały rok

wychowawcy klas I-VIII

Joanna Megger

Joanna Megger

- Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowego balu jesiennego „Zdrowo, 
kolorowo i sportowo”.

- Budowanie sprzyjającego środowiska dla zdrowia pod hasłem „Moje zdrowie 
zależy od moich wyborów – sposoby spędzania wolnego czasu”.                 
Stworzenie graficznej mapy myśli. Przygotowanie prezentacji multimedialnej          
i rozpowszechnienie wśród uczniów klas pierwszych.

XI 2021

X 2021

Amelia Bogdańska, Karolina

Podrucka, wychowawcy klas I 

Dorota Sieniawska,

Magdalena Krukowska,

wychowawcy klas I

Przeprowadzanie zajęć na temat: „Czy trudno jest żyć zdrowo?”, „Co robić żeby 

być aktywnym i zdrowym?”

cały rok wychowawcy klas I-III

W ramach godzin z wychowawcą – klasy IV – VIII będę realizowały następujące 
tematy:
- Rusz się! – sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu. 

cały rok wychowawcy klas I-III

Agnieszka Płóciennik

- Zorganizowanie marszu z kijkami, czyli nordic walking w klasie VI a.
 
 - Zorganizowanie zajęć pt. „Aktywnie spędzam czas wolny i dostrzegam piękno 

I półrocze Alicja Marcinek

 



natury” (podczas lekcji wychowawczej uczniowie przedstawiają, jak spędzili wolny
czas (popołudnie, weekend) i co zaobserwowali, zdjęcia, prezentacje, uczniowie 
klasy VI a. 

cały rok

- Zorganizowanie wyjść  na lodowisko dla wybranych klas IV -VIII.

- Zorganizowanie wyjść na basen dla wybranych klas IV- VIII. cały rok

nauczyciele wychowania fizycznego 

nauczyciele wychowania fizycznego

Pokonywanie toru przeszkód w terenie przez uczniów pod  hasłem „Deszczyk pada,
słońce świeci – nawet wbrew pogodzie, codzienny ruch na świeżym powietrzu jest 
w modzie”.
Zorganizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu – „W zahartowanym 
ciele zdrowy duch”.

cały rok wychowawcy klas I-VII,

nauczyciele wychowania fizycznego

- Zorganizowanie zajęć w klasie VII c:
- „Promocja zdrowia w wykorzystaniu wolnego czasu”.
- „Zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania alkoholu, papierosów                   
i dopalaczy”.
- „Mój stan zdrowia a  wybór zawodu”.

cały rok Marzena Koźmińska

Zorganizowanie zajęć w klasie VI c:
„Liczenie zielonych zadań matematycznych, czyli takich o tematyce ekologicznej”.

I półrocze Marta Trzebiatowska

Aktywna lekcja wychowawcza czyli ile kroków powinienem wykonywać każdego 

dnia, aby być zdrowy?

Aktywni zimową porą.

Poznajemy nowe aktywności fizyczne. Spotkania z trenerami i sportowcami 

różnych dyscyplin sportowych, uczniowie klasy IV b.

I półrocze

II półrocze

cały rok 

Izabela Bartkowska

Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk pod hasłem „Moc jest w Twoich rękach”.

Zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Wykonanie plakatów zachęcających do 

15 X 2021 Izabela Bartkowska

Dorota Sieniawska

 



systematycznego mycia rąk i wyeksponowanie w salach lekcyjnych. wychowawcy klas I-VIII
Wykonanie „Kalendarza zdrowego stylu życia” pod hasłem „Aktywnie spędzam 
czas wolny i zdrowo się odżywiam”. Wyeksponowanie kalendarzy w salach 
lekcyjnych.

      XII 2021 Magdalena Krukowska

Ewa Więckowska

Elżbieta Tracka

wychowawcy klas I-III

Zorganizowanie podchodów w terenie „Tropimy wiosnę”, promujących aktywność 
fizyczną (uczniowie klasy I a).

         III 2022 Dorota Sieniawska

Zorganizowanie działań prozdrowotnych pt.  „Miesiąca Zdrowia” z podziałem na: 

- „Tydzień Aktywności”,

- „Tydzień Zdrowego Odżywiania”,

- Tydzień Ekologii”. 

cały rok Edyta Piekarska

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce  zdrowotnej dla uczniów 
klas IV.

II półrocze Regina Wojnicka i Izabela
Bartkowska

Zorganizowanie zajęć – „Sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu w moim 

mieście”. Gdzie mogę rozwijać swoją kondycję fizyczną?

II półrocze Izabela Bartkowska

wychowawcy klas IV

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć, uczniowie klasy VIII f : 
- „W drużynie siła”,
- „Przez zabawę po zdrowie”,
- „Drzewo mocy”.

I półrocze

II półrocze

Regina Wojnicka

Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone 
zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. 
Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie 
fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. 

VI 2022 klasy I – Amelia Bogdańska, Monika
Skowrońska

klasy II – Marta Jedynak, Beata
Szwarc-Gazda

 



klasy III – Justyna Klocek,
Paulina Kopernatzka

Przygotowanie przez uczniów klasy I a przedstawienia teatralnego pt. „Pociąg po 
zdrowie” i zaprezentowanie pozostałym uczniom klas pierwszych.

II półrocze Dorota Sieniawska

Przygotowanie i zaprezentowanie gazetki klasowej „Nasi paraolimpijczycy”. cały rok Joanna Megger

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć kulinarnych pt. „Mały kucharz”                 
i „Śniadanie daje moc”(przygotowanie, wystawa i degustacja zdrowej żywności      
w klasach I-VIII: bajeczne kanapki, szaszłyki owocowe, koktajle i sałatki 
owocowo-warzywne, soki).  

cały rok wychowawcy klas I-VIII

Zorganizowanie  i przeprowadzenie „Tygodnia Kultury Zdrowotnej”

- harmonogram działań dla klas IV – VIII

IV 2022 Izabela Bartkowska 
Edyta Piekarska

Zorganizowanie  i przeprowadzenie „Tygodnia Kultury Zdrowotnej”:
- harmonogram działań dla klas I – III

IV 2022 Dorota Sieniawska
Elżbieta Tracka

Ewa Więckowska

Udział uczniów klas II i ich rodziców w festynie sportowo-rekreacyjnym                  
w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Przygotowanie zdrowego 
poczęstunku.

IV 2022 Karolina Kochmańska

wychowawcy klas II

Przystąpienie uczniów klas I- VI do programów:
 „Owoce  i warzywa w szkole” dla uczniów  klas I – III,
 „Szklanka mleka” dla uczniów  klas I-V.

X 2020 -

V 2021

wychowawcy klas I-V

Wspólne spożywanie drugich śniadań w salach lekcyjnych i obiadów w stołówce 
szkolnej przez uczniów klas I -III.

cały rok wychowawcy klas I-III

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu o zdrowiu „Dbam        
o zdrowie swoje i innych”.

IV 2021 Dorota Sieniawska, Monika
Skowrońska, Karolina Podrucka

Poznajemy nowe pasje sportowe – zajęcia na basenie klasy IV i V cały rok szkolny Izabela Bartkowska

 



Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wewnątrzklasowego-  kto zrobi 
większą aktywność w ciągu tygodnia.  Zachęcanie do dodatkowej aktywności 
fizycznej uczniów. nauczyciele wychowania fizycznego

Wybrane tematy lekcji wychowawczych w zakresie głównych priorytetów 

- Aktywność fizyczna w życiu człowieka - trening, czy relaks?                    

(uczniowie klasy VII a).

- Piramida żywienia – zdrowo, czyli jak się odżywiać? 

- Dbamy o higienę osobistą i higienę otoczenia. 

- Rusz się! – sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 cały rok szkolny

I półrocze

X 2021

X 2021

IV 2022

 wychowawcy klas IV-VIII

Sławomira Smolarska

Agnieszka Płóciennik

Agnieszka Płóciennik

Agnieszka Płóciennik

Przeprowadzenie lekcji o patronie szkoły:

-  Kształtowanie  postaw uczniów w oparciu   o  sylwetki  wybitnych  sportowców:
przeprowadzanie dyskusji z uczniami na temat cech, które pomagają w osiąganiu
sukcesów w sporcie i w życiu,             

-  Propagowanie  idei  olimpizmu  i  zasad  uczciwej  rywalizacji:-  wplatanie  treści
propagujących idee olimpizmu i uczciwej rywalizacji na lekcjach przedmiotowych
i zajęciach wychowania fizycznego.

cały rok

2021/2022

wychowawcy klas I-VIII

nauczyciele wychowania fizycznego

Realizacja programu ekologicznego „W zgodzie z natura”.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego „Dajmy śmieciom 
drugą szansę”.
- Współpraca z Ekologicznym gospodarstwem i plantacją lawendy w Kotuniu.

- Przeprowadzanie lekcji w klasach I – VIII o tematyce dotyczącej niemarnowania 

żywności i wody – cały rok szkolny.

cały rok szkolny
2021/2022

Agnieszka Płóciennik

Zorganizowanie wycieczki na ekologiczną plantację lawendy w Kotuniu – cały rok szkolny Agnieszka Płóciennik

 



współpraca z gospodarstwem ekologicznym. 2020/2021

Tematyka zdrowotna na lekcjach plastyki:

klasy: V a, b, c, d, e
- „Ruch to zdrowie”-kompozycja statyczna i dynamiczna,
- plakat-jak używki: tytoń i alkohol wpływają na moją aktywność fizyczną?
klasy: VI a, b, c
- Aids. Narkotyki, dopalacze  i tytoń jak wpływają na moją aktywność fizyczną,
- pop art-mój idol sportowca,
klasy VII a, b
- Aids. Narkotyki i dopalacze jak wpływają na moją aktywność fizyczną.
- Komiksowy bohater-mistrzowie olimpijscy.
- Symbole i symbolizm-moje ulubione dyscypliny sportowe.

cały rok szkolny 

Sławomira Lewińska

DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE PSYCHICZNE

Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla wszystkich pracowników szkoły na temat:

„Depresja wśród dzieci i młodzieży”.

II półrocze Julita  Żybort

Organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, uroczystości klasowych, 

imprez sportowych, spotkań z ciekawymi ludźmi w celu zapewnienia całej 

społeczności szkolnej: 

- dobrej kondycji zdrowotnej,

- poczucia komfortu psychicznego,

- prawidłowych relacji społecznych.

cały rok wszyscy nauczyciele uczący 

w szkole

- Wykorzystanie na zajęciach muzykoterapii oraz bajkoterapii.

- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych:

-  „Jak radzić sobie ze stresem i emocjami”,

cały rok wychowawcy klas II

 



- „Jak wydobywa się emocje?”,

- „Jak rozpoznawać emocje ?”,

- „Ja i moje mocne strony”.

cały rok wychowawcy klas I-III

Przeprowadzenie lekcji na temat „Jak radzić sobie z emocjami w oparciu o „Mądre 

bajki z całego świata”.

cały rok Justyna Klocek

Przeprowadzenie  w  klasach  I  warsztatów  dla  dzieci  na  temat:  „Rozpoznawanie

i nazywanie emocji”. 

I półrocze Julita Żybort

- Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowego konkursu plastycznego „Portrety 

emocji”, uczniowie klasy  II c.

cały rok Karolina Kochmańska

Rozwijanie umiejętności budowania udanych relacji z rówieśnikami oraz 

uświadomienie uczniom własnych uczuć i umiejętności ich wyrażania poprzez 

udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja, uczniowie klasy II e.

cały rok Marta Jedynak

Utworzenie w każdej klasie skrzynki zaufania. wychowawcy klas I- VIII

Realizowanie projektu pt. „Emocje - mam pozytywne relacje z innymi”.

we współpracy z biblioteką pedagogiczną, uczniowie klasy II b.

cały rok Beata Szwarc-Gazda

Metody radzenia sobie ze stresem szkolnym, uczniowie klasy VII e. cały rok Monika Szczygieł

Pogadanka: jak radzić sobie ze stresem szkolnym i przed egzaminem, uczniowie 

klasy VII b.

cały rok Anna Połczyńska

Krytykujemy przemoc w naszym otoczeniu- dyskusja agresja w mojej szkole.

Świadome przeżywanie emocji- sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami.

Uczucia pomagają czy przeszkadzają człowiekowi? Czym jest empatia?

Trudne tematy: problemy z jedzeniem. Co to jest anoreksja i bulimia? (VII c)

cały rok Marzena Koźmińska

Lekcję wychowawczą- Nałogom mówimy NIE! VI c cały rok Marta Trzebiatowska

 



Udział grupy uczniów w 18.Europejskim Festiwalu Integracja Ty i Ja

Niewidzialna nastoletnia depresja - dyskusja po obejrzeniu filmu (VII f)

IX 2021 Joanna Ficerman

Lekcja wychowawcza na temat dobrych relacji w klasie - VII d cały rok Katarzyna Sosnowska

Lekcja wychowawcza na podstawie scenariusza opracowanego przez p. pedagog i 

psycholog na temat wspierania uczniów w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią Covid - 19.

Lekcja wychowawcza: Jak sobie radzić z agresją w sieci?

Lekcja wychowawcza: Jak radzić sobie ze stresem?

Lekcja wychowawcza: Jak dbać o dobry nastrój?

I półrocze

II półrocze

Alicja Marcinek

Alicja Marcinek

Budowanie i wzmacnianie własnej wartości.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Czy moja psychika ma wpływ na zdrowie fizyczne?

II półrocze wychowawcy klas IV

Klasa przygotuje plakaty na temat profilaktyki zaburzeń odżywiania , pt. „Lubię 

siebie”, klasa VIII f

cały rok Regina Wojnicka

Tematyka zajęć wychowawczych:

„Różne uzależnienia” , 

„Czas na wyciszenie – ćwiczenia relaksacyjne”,

„Planowanie mojego czasu – uczę się systematycznie”,

„Dlaczego nałogi są szkodliwe?”

cały rok

X 2021

XI 2021

III 2022

III 2022

Agnieszka Półeciennik

Tematyka lekcji wychowawczych w klasie VII a:

„Higiena pracy umysłowej”,

cały rok Sławomira Smolarska

 



„Prawidłowe odżywianie - co to znaczy?”
Tematyka zdrowotna na lekcjach plastyki:

klasy V a, b,  c, d, e

„Niezwykły ogródek-jak piękno otoczenia wpływa na nas”,

Układ kulisowo-przestrzenny, krajobraz. Jak perspektywa-rysunek wpływa na efekt 

widzenia i postrzegania.

klasy VI a ,b, c

Perspektywa. Miasto, w którym chce się żyć-mój projekt przyjaznego miejsca. 

Dekoracyjne inicjały-jak wyrażam swoje wnętrze.

Op art-sztuka iluzji-jak wpływa na naszą psychikę.

klasa VII a, b

Krzyczące kolory. Milczące kolory. Harmonia kształtów i barw.

Haptyczne pudełko artystyczne.

cały rok

cały rok

Sławomira Lewińska

Sławomira Lewińska

Przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich uczniów  klas I-VIII na temat wyboru 

priorytetu zdrowotnego na kolejny rok szkolny.

VI 2022 Izabela Bartkowska 

Edyta Piekarska

Opracowanie:
Dorota Sieniawska, Izabela Bartkowska

 oraz zespół ds. promocji zdrowia
Uwagi do realizacji planu:

- Każdy wychowawca realizuje w każdym półroczu przynajmniej po dwa działania z zakresu głównych priorytetów prozdrowotnych (po jednym

do każdego priorytetu).

- Proszę zamieszczać na stronie internetowej  szkoły  informację wraz ze zdjęciami o zrealizowanym przedsięwzięciu prozdrowotnym. 

 



- Rozpropagować wśród uczniów i rodziców priorytety, jakie realizujemy w roku szkolnym 2021/2022.

 


