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RAPORT Z  PRACY SZKOLNEGO  KOORDYNATORA 

DO SPRAW  PROMOCJI  ZDROWIA 

                                                                                                  

       W drugim  półroczu  2021/2022 roku szkolnego  nasza placówka  podjęła szereg 

przedsięwzięć  dotyczących promowania i kształtowania zdrowego stylu życia wśród całej 

społeczności szkolnej i rodziców.              

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. 
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REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

PROGRAMY,   PROJEKTY, 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” (Festiwal rekreacji) – klasy 

IV-VIII - Izabela Bartkowska, Anna Górka klasy I-III -Marta Sprenger, klasy I-III - 

Dorota Sieniawska 
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DZIAŁANIA PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ    

1. Systematyczne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych 

pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII z wykorzystaniem sprzętu sportowego, który 

nasza szkoła otrzymała  w ramach realizacji programu profilaktycznego „Aktywna 

Szkoła i Podwórkowe wspomnienia”  („Festiwal rekreacji”). 

2. Udział w projekcie edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach 

podstawowych - akcja  „Zdrowo i sportowo”, klasy II i III. 

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  plastycznego wśród uczniów klas I-III 

zachęcającego do codziennego uprawiania sportu  pt. „Ruch to zdrowie”. 

Zorganizowanie wystawy najciekawszych i najładniejszych prac w holu szkoły. 

4. Przeprowadzenie warsztatów „Budowanie sprzyjającego środowiska dla zdrowia” 

wśród uczniów klas I-III. Tworzenie w grupach mapy myśli „Moje zdrowie zależy od 

moich wyborów”. 

5. Zorganizowanie i prowadzenie wśród uczniów klas pierwszych pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, rozwijających ogólną sprawność fizyczną najmłodszych dzieci. 

6. Zorganizowanie i przeprowadzanie systematycznych zabaw ruchowych i gimnastyki 

porannej przy muzyce podczas przerw spędzanych w sali lekcyjnej. 

7. Organizowanie i przeprowadzanie aktywnych przerw na boisku szkolnym w każdą 

porę roku pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, uczniowie klasy I-III oraz 

dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. 

8. Przeprowadzenie Dni Kultury Zdrowotnej: Zorganizowanie warsztatów kulinarnych 

„Mały kucharz”. Wykonywanie przez dzieci bajecznych kanapek i owocowych 

szaszłyków, sałatek owocowo-warzywnych, soków.  Udział uczniów w zawodach 

sportowych na wesoło, uczniowie klas I-III. 

9. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  plastycznego wśród uczniów klas I-III 

zachęcającego do codziennego uprawiania sportu  pt. „Moja codzienna aktywność 

fizyczna”. 
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10. Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Nasza planeta, nasze zdrowie". 

Obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat ochrony środowiska. Wykonanie 

pracy plastycznej pt. „Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska”. 

11. Udział uczniów we wspólnych grach i zabawach sportowych z dziećmi z przedszkoli, 

klasy I-III. Wszechstronny rozwój aktywności fizycznej dzieci. 

12. Udział uczniów w festynie sportowo-rekreacyjnym z okazji Dniu Dziecka. 

Niespodzianki i upominki. Udział w pokazie zumby, klasy I-VIII. Zawody były 

poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma 

aktywność ruchowa.  

13. Propagowanie idei olimpizmu i zasad uczciwej rywalizacji - wplatanie treści 

propagujących idee olimpizmu i uczciwej rywalizacji na zajęciach wychowania 

fizycznego, klasy I-III. 

14. Udział uczniów w obchodach pierwszego dnia wiosny. Wykonywanie wiosennych 

plakatów i opasek. Zorganizowanie wycieczki do parku i szukanie zwiastunów 

wiosny. Wspólne gry i zabawy sportowe na wyspie i boisku szkolnym, klasy I-III. 

15. Przeprowadzenie cyklicznych zajęć w klasie III b „Bijemy klasowe rekordy” (bieg na 

czas, rzuty do kosza, trójskok). 

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

aktywnym i zdrowym?”, klasy III.  

17. Przygotowanie i zaprezentowanie gazetki klasowej „Nasi paraolimpijczycy”. 

18. Udział uczniów w warsztatach zdrowego odżywiania  z dietetykiem p. Agnieszką 

Pankau. Wykonanie oraz degustacja zdrowych i kolorowych placuszków, klasa III d, 

II c, II e. 

19. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek integracyjnych, rajdów i pikników 

promujących aktywność fizyczną i wpływających na dobrą kondycję zdrowotną oraz 

poczucie komfortu psychicznego uczniów klas I-VIII, np. 

-  wycieczka do Deli Parku w Trzebawiu i do Poznania, 

- wycieczka klas I do Centrum Rozrywki w Bydgoszczy,  

- wycieczka do Torunia,  
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- wycieczka klas II i III do Alpakolandii w Klotyldzinie, 

- wycieczka  klas do Rezerwatu Kuźnik, 

- wycieczka klas do Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. 

20. Udział klasy I f w projekcie tanecznym, nauka tańców przez instruktorów ze szkoły 

tanecznej „Iskra”.  

21. Organizacja Szkolnych Obchodów Dnia Olimpijczyka – dzień sportu w naszej szkole 

odbył się bardzo aktywnie. Wszystkie klasy brały udział w rywalizacji sportowej.       

W trakcie imprezy odbyło się spotkanie z olimpijką Klaudią Adamek. 

22. Realizacja projektu „Trzymaj formę” W klasach VI podczas zajęć wychowania do 

życia w rodzinie w ramach projektu „Trzymaj formę” przeprowadzono cykl zajęć 

związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. 

23. Zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji przyrody w plenerze – wyznaczanie 

kierunków geograficznych świata oraz przygotowanie planu okolicy szkoły. 

24.  Przygotowanie i organizacja szkolnego Tygodnia Zdrowego Stylu Życia w ramach 

Miesiąca Zdrowia i Ekologii: 

• Klasa Promująca Zdrowie –  wyznaczenie i realizacja zadań dla klas, 

• Co wiem o zdrowym stylu życia ? - konkurs wiedzy dla uczniów IV-VI, 

• Bieg po Zdrowie – aktywne zadania dla wszystkich klas IV-VIII, 

• „Zdrowy Lunchbox Ucznia” – konkurs dla klas IV-VIII na zdrową śniadaniówkę, 

• „Alfabet Zdrowia” – konkurs dla IV- VIII, prezentacja walorów odżywczych owoców 

i warzyw, 

• Tworzymy Piramidę zdrowia i aktywności fizycznej oraz Talarze Zdrowia – zadanie 

dla klas IV-VI, 

• „Aktywne przerwy” - tańce integracyjne dla klas IV-VIII, 

• Przedstawienie teatralne „Bajkowy pociąg po zdrowie”, 

• Gazetki informacyjne na temat zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zdrowia. 

25. Zorganizowanie aktywnych wycieczek - podczas wycieczek klasowych nauczyciele 

realizowali wyznaczone przez klasy zadania związane z codziennym pokonaniem 

konkretnej ilości kroków w celu zwiększenia codziennej ilości spalonych kalorii oraz 

zwiększenia aktywności fizycznej. I tak: 



6 

 

• VII b wycieczka do Wrocławia - cały dzień zwiedzania, wizyta w Afrykarium czy 

Hydropolis, dzienny limit 10000 kroków pokonany z nadwyżką, 

• VIII d, VIII e i VII d - wycieczka do Krakowa – każdego dnia minimum 20000 

kroków zrealizowane. Pierwszy dzień kopalnia w Bochni, drugi dzień aktywnie 

Energylandia, trzeci dzień zwiedzanie Krakowa. 

• VII f - Warszawskie wyzwanie - robimy 10.000 kroków każdego dnia wycieczki. 

Zadanie wykonane  z zapasem - łącznie 66.697 kroków w ciągu trzech dni. 

• VIII c  i VIII b aktywne formy spędzania czasu podczas wycieczki do stolicy: zajęcia 

na siłowni, długie spacery, 

•  wycieczka do Czaplinka - Zielona szkoła- pływanie kajakami, rowerkami i jachtem, 

udział w grach i zabawach terenowych.- realizacja klasy VIII,  

26. Aktywnie spędzamy czas wolny:  

• wyjście na bowling – klasy VII b, IV b, VII d,  

• wyjście do parku trampolin Jump Extreme – klasa IV b, 

• spotkanie integracyjne na Płotkach na sportowo – klasa IV b. 

27. Tematyka lekcji wychowawczych: 

• „Jak ważny jest sport w naszym życiu” – klasa VI a, 

• „Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla człowieka" – klasa VII d, 

• „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - rola aktywności fizycznej w naszym życiu, klasa 

VII e. 

28. Przerywnik lekcyjny – „Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie”, klasa VIII f. 

29. Udział uczniów w projekcie „Biegane dyktando” i „Językowa gimnastyka” - ruchowy 

przerywnik lekcyjny. 

30. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu mini zajęć na temat „Mądre zakupy                    

w sklepiku szkolnym” (klasy I-III). 

31. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów klas III. 
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DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE PSYCHICZNE 

1. Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla wszystkich pracowników szkoły na temat: 

„Depresja wśród dzieci i młodzieży”. 

2. Zorganizowanie  i przeprowadzenie dla uczniów klas IV-VIII integracyjnych 

warsztatów „Balonowe Walentynki” wzmacniające relacje między uczniami. 

3. Zorganizowanie szkolnej akcji Europejski Tydzień Mózgu i konkursu „Łamigłówki 

dla główki” dla uczniów klas I-VIII. 

4. Przygotowanie prezentacji  przez trójkę uczniów z klasy VIII f na temat: „Moja 

emocja – wróg czy przyjaciel i jak ją oswoić?”. Rozwijanie umiejętności regulacji 

emocji w sposób korzystny dla naszego organizmu.  

5. Zebranie wszystkich pomysłów na radzenie sobie z daną emocją na plakatach, klasy 

IV-VIII. 

6. Mediacje rówieśnicze, jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania 

konfliktów w szkole - celem projektu jest zapobieganie występowaniu zachowań 

ryzykownych: agresji i przemocy poprzez rozwijanie u dzieci umiejętności 

rozwiązywania konfliktów przy użyciu technik mediacyjnych. 

7. Tematyka godzin wychowawczych: 

• Jak znaleźć motywację do pracy? – VII b, 

• Jak dbać o siebie, a jak dbać o świat? – VII b, 

• Co robię po szkole, czyli co sprawia mi przyjemność?  - VII b, 

• Bulimia, anoreksja, otyłość - jak dbać o dietę? – VII b,  

• Trudna sztuka rozmowy – VII b, 

• Czy agresja słowna jest gorsza od fizycznej?  - VII b, 

• Kiedy nie czuję się bezpiecznie? – VII b, 

• Samookaleczenia, depresja, agresja - jak dbać o swoje psyche? – VII b, 

• Zobacz we mnie człowieka. Film edukacyjny poruszający problematykę 

niepełnosprawności, klasa IV e, 

• Moja klasa, stop przemocy – IV e, 
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• Jak radzić sobie z problemami – IV e, 

• Jak radzić sobie ze stresem?  - VI a, 

• Jak zadbać o dobry nastrój – VI a, 

• Jak ciekawie spędzać czas wolny? – VII e, 

• Jestem dobry dla siebie. Podkreślenie ważności, jaką ma dbałość o siebie jako osobę – 

równowagę psychiczną i fizyczną; rozwijanie umiejętności dbania o siebie i swoją 

kondycję psychofizyczną; poznawanie sposobów na rozwijanie odporności 

psychicznej. Zaprezentowanie uczniom filmu (20 min.) pt. „Cyrk motyli” i zwrócenie 

uwagi na to, jak ważne jest, aby umieć znaleźć sobie „super moce” i umieć widzieć 

rzeczywistość w pozytywnych aspektach, klasa VIII f, 

• „To, co piszę ma znaczenie - informacje zwrotne w sieci”, klasa VIII c. 

8. Udział klasy VIII c w programie Unplogged dotyczącym m.in. profilaktyki uzależnień 

od narkotyków i nikotyny. 

9. Spotkanie z mediatorem, klasa VIII c. 

10. Przeprowadzenie warsztatów wśród  uczniów klas I-III  „Co mnie stresuje?”, „Jak 

radzić sobie ze stresem?”. 

11. Udział klasy II b w Międzynarodwym Projekcie Edukacyjnym -Emocja, którego 

celem jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. 

12. Udział uczniów klas I-III w zajęciach pt. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Co robić, 

gdy moje zdrowie jest zagrożone? 

13. Wykorzystanie w klasach I-III na zajęciach muzykoterapii oraz bajkoterapii. 

14. Przeprowadzenie zajęć w klasie I d na temat „Co to są emocje- określanie emocji jakie 

nam towarzyszą, „Dlaczego każdy z nas jest inny i to jest piękne”. 

15. Zapoznanie z prezentacją na temat: Jak radzić sobie ze stresem i emocjami?. Dzielenie 

się swoimi pomysłami - Jak radzę sobie ze stresem? (klasy I-III). 

16. Oglądanie bajki edukacyjnej pt. Bajka o złości. Przeprowadzenie warsztatów Moje 

mocne i słabe strony (klasy I-III). 
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17. Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia 

psychicznego (klasa III b). 

18. Przeprowadzenie zajęć w klasie III a na temat „Jak radzić sobie z emocjami w oparciu 

o „Mądre bajki z całego świata”. 

19. Zorganizowanie cyklicznych „Spotkań na dywanie”- omawianie informacji 

pozyskanych ze skrzynki zaufania, klasa III b. 

20. Zorganizowanie i przeprowadzenie wśród uczniów klas I -III zajęć integrujących 

klasę: 

-monitorowanie tego, czy stres wpływa na zdrowie, zachowanie, myśli i emocje 

uczniów, 

-słuchanie tego, co mówią uczniowie i podejmowanie próby wspólnego rozwiązania 

ich problemów, 

-pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 

-zachęcanie uczniów do wyrażenia własnych uczuć za pomocą rysunków, kukiełek, 

odgrywania ról, pisania dzienników itp. 

-wdrażanie technik relaksacyjnych, 

-wykorzystywanie podczas zajęć gier uczących współpracy i umiejętności pracy         

w grupie. 

DODATKOWE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE  

I ROZWIJAJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA 

1. „Zróbmy sobie kość” – jak nasze żywienie wpływa na wytrzymałość naszych kości? 

Analiza budowy i wytrzymałości kości przez uczniów klasy czwartej  – pogadanka na 

temat żywienia i wpływu napojów kolorowych i energetyków. 

2. Tworzenie modeli wirusów/bakterii na lekcji biologii w klasach piątych                         

z wykorzystaniem owoców i warzyw. 

3. Kleszcze i choroby odkleszczowe oraz Bezpieczne opalanie – gazetki informacyjna.  

4. Rozwiń Swoje Skrzydła propozycja zajęć rozwijających, skierowana do uczniów IV-

VIII, uczestnicy zajęć nabyli umiejętności przygotowania prostych dań: kanapek, past 

kanapkowych, muffinek  makaroników, tradycyjnych potraw np. faworki czy sernik w 

wersji light, bezy w myśl zero waste, ciasteczek zbożowych z jadalnymi kwiatami (z 

okazji Dnia Mamy). 



10 

 

5. W myśl hasła: „Zdrowe środowisko - zdrowy człowiek” uczestniczyliśmy w projekcie 

organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną ,,Światowy Dzień Wody’’ oraz 

braliśmy udział w prelekcji ,,Dobre Klimaty w Pile’’ przeprowadzonej przez 

prezentera pogody p. Zubilewicza na rzecz czystego powietrza, oszczędzania energii, 

wody, surowców. 

6. Przygotowywanie plakatów i propozycji EKO zachowań - Jak ograniczyć marnowanie 

żywności? lub Jak wykorzystać resztki produktów spożywczych ?  

 

Wnioski do dalszej pracy: 

• Kontynuować w roku szkolnym 2022/2023 priorytety z poprzedniego roku szkolnego: 

aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne. 

• Kontynuować w nowym roku szkolnym działania prozdrowotne w formie warsztatów, 

zajęć edukacyjnych i spotkań integracyjnych podnoszących skuteczność 

realizowanych priorytetów zdrowotnych.  

• Kształtować nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego oraz szerzyć postawy 

związane z ruchem i szeroko pojętą aktywnością fizyczną ze względu na rosnącą 

otyłość wśród dzieci. 

• Wdrażać uczniów i całą społeczność szkolną do  angażowania się w działania   z 

zakresu aktywności fizycznej i poprawy samopoczucia poprzez organizowanie 

ciekawych działań: imprez, uroczystości, wycieczek, zajęć integracyjnych i  zajęć 

pozalekcyjnych. 

• Realizować w nowym roku szkolnym programy i projekty rekomendowane przez 

PSSE   w Pile. 

• Zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które słabo radzą sobie ze swoimi emocjami 

oraz podjąć działania związane z poprawą ich  zdrowia psychicznego. 

 

 

                                                                                              koordynator ds. promocji zdrowia 

          

                                                                         Dorota Sieniawska, Izabela Bartkowska 

 

 


