
SPRAWOZDANIE  Z  PRACY SZKOLNEGO  KOORDYNATORA 

DO SPRAW  PROMOCJI  ZDROWIA 

       W pierwszym  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. 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

1. Realizacja programu profilaktycznego „Aktywna Szkoła i Podwórkowe 

wspomnienia”  („Festiwal rekreacji”) realizowanego  ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Poprzez prowadzenie 

zajęć sportowych stworzono warunki do upowszechnienia kultury fizycznej wśród  

uczniów klas I-VIII. Zabawy z dawnych lat uatrakcyjniły zajęcia wychowania 

fizycznego i były wspaniałą okazją do pokazania dzieciom w jaki sposób ich 

dziadkowie  i rodzice spędzali czas wolny. 



2. Cykliczny udział dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w zajęciach organizowanych 

w ramach „Festiwalu rekreacji”. 

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

zachęcającego do codziennego uprawiania sportu  pt. „Moja codzienna aktywność 

fizyczna”. Zorganizowanie wystawy najciekawszych i najładniejszych prac. 

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowej zabawy tanecznej „Zdrowo, andrzejkowo 

i sportowo” dla uczniów klas I-III. Przygotwanie w klasach zdrowego poczęstunku. 

5. Przeprowadzenie warsztatów „Budowanie sprzyjającego środowiska dla zdrowia” 

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

moich wyborów”. 

6. Zorganizowanie i prowadzenie wśród uczniów klas pierwszych pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, rozwijających ogólną sprawność fizyczną najmłodszych dzieci. 

7. Przeprowadzenie mini turnieju mikołajkowego na zajęciach wychowania fizycznego    

w klasie I d.  

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

uczniów klas I-VIII. 

9. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Wykonanie plakatów zachęcających do 

systematycznego mycia rąk i wyeksponowanie ich w salach lekcyjnych. 

10. Wykonanie przez uczniów klas I-III „Kalendarza zdrowego stylu życia” pod hasłem 

„Aktywnie spędzam czas wolny i zdrowo się odżywiam”. Wyeksponowanie kalendarzy 

w salach lekcyjnych. 

11. Organizowanie aktywnych przerw na boisku szkolnym w każdą porę roku, uczniowie 

klasy III b. 

12. Bijemy klasowe rekordy (bieg na czas, rzuty do kosza), uczniowie klasy III b. 

13. 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).   

14. 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 klas I do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku,    

- wycieczka klas I do Centrum Rozrywki w Bydgoszczy, udział w zajęciach 

edukacyjnych u profesora Ciekawskiego, 



- wycieczka klas II i III do Alpakolandii w Klotyldzinie, 

- wycieczka klasy II b do Rezerwatu Kuźnik, 

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

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

tanecznej „Iskra”.  

16. Wykonanie śniadaniówek przez uczniów klasy I f i uzupeninanie ich zdrowymymi 

produktami.  

17. Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. 

18. Przygotowanie i zaprezentowanie gazetki klasowej „Nasi paraolimpijczycy”, kl. III b. 

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

w sklepiku szkolnym” (klasy I-III). 

20. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Dbamy o nasze zdrowie” - zajęcia online 

dotyczące zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej oraz sposobów na lepsze 

samopoczucie podczas nauki zdalnej (klasa I b). 

21. Udział w projekcie edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci -  „Zdrowo i sportowo”. 

22. Systematyczne przeprowadzanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu  pod hasłem 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”, klasy I-VIII. 

23. Organizowanie w klasach I-III zabaw ruchowych, ćwiczeń aerobowych i gimnastyki 

porannej przy muzyce oraz gier zespołowych.  

24. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów klas III. 

25. Zorganizowanie i przeprowadzanie cyklicznych zajęć dla klasy III c  „Z jogą na Ty”. 

26. Udział klasy IVb oraz chłopców z klas IVd i IVe w zajęciach tanecznych 

zrealizowanych w Szkole Tańca Iskra. Celem tych zajęć było pokazanie nowej formy 

aktywnego spędzania czasu oraz nauka tańca przez zabawę. 

27. Klasa VIIf z wychowawcą Joanną Ficerman zrealizowała „Wrocławskie wyzwanie” - 

10.000 kroków każdego dnia. 

28. Udział klas w akcji „Śladami Niepodległości w Pile”- akcja interdyscyplinarna czyli 

połączenie historii z aktywnością fizyczną. Uczniowie spacerując wyznaczonymi 

trasami po Pile odkrywali historię miasta, a przy okazji  zwiększali swoją aktywność 

 i liczyli kroki. 

29. Klasa VIIa połączyła opiekę nad grobami żołnierzy w Leszkowie z aktywnością 

fizyczną i trasę w obie strony pokonała pieszo. Łącznie zrobili 10 km.  



30. „Aktywni zimową porą” - w trakcie nauczania zdalnego uczniowie zachęcani są do 

dodatkowych codziennych aktywności, tak aby wykonać więcej niż 8000 kroków 

dziennie. Na lekcjach wychowania fizycznego raz w tygodniu podsumowują z 

nauczycielem swoje dodatkowe treningi i spacery. 

31. W ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie, klasy szóste wzięły udział w akcji 

„Zdrowy i aktywny styl życia”. 

32. Zorganizowanie lekcji przyrody w plenerze – wyznaczanie kierunków geograficznych 

świata oraz poszukiwanie oznak jesieni. 

33. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wewnątrzklasowego „Liczymy kroki” dla 

uczniów klasy VIII c . Zwyciężczyni konkursu otrzymała nagrodę ufundowaną przez 

rodziców klasy VIIIc – voucher do kina.  

34. Tematyka lekcji wychowawczych związana z ruchem i zachęcająca dzieci do 

aktywności fizycznej, między innymi: 

-Piła – moje miasto. Gdzie mogę rozwijać swoją kondycję fizyczną? 

- W zdrowym ciele zdrowy duch. 

- Sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu. 

- Higiena pracy umysłowej 

- Aktywna lekcja wychowawcza czyli ile kroków powinienem wykonywać każdego 

dnia, aby być zdrowym? 

35. Zorganizowanie dla uczniów klasy VI a marszu z kijkami, czyli nordic walking - spacer 

w ramach zajęć sportowych. 

36. Wyjście chłopców klasy VI a na lodowisko w ramach zajęć sportowych. 

37.  Tematyka zajęć związanych z aktywnością fizyczną z języka polskiego- realizacja   

w klasach: VII a, VII d, VII f. 

- Wartość zdrowia, 

- Być szczęśliwym, 

- Radość życia, 

- Wyobcowanie, 

dla klasy  IVd : 

- Dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. 

- Niezwykle cenne tenisówki. 

38. Klasa VIII f przeprowadziła: 



 „Przez zabawę po zdrowie” - prezentowanie i zachęcanie innych do treningu swojego 

ciała. Uczniowie wraz wychowawcą pokazywali jakie lubią ćwiczenia lub konkretne 

treningi. 

„W drużynie siła” - prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów na temat 

zdrowego odżywiania plus zmiana nawyków żywieniowych. 

39. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć  „Biegane dyktando”- ruchowy przerywnik 

lekcyjny dla uczniów  klasy VI b. 

40. Tematyka zajęć promujących aktywność fizyczną z plastyki – realizacja, klasy: V a, 

V b, V c, V d,V  e: 

- Ruch to zdrowie-kompozycja statyczna i dynamiczna. 

- Zabawy zimowe -kompozycja otwarta i zamknięta. 

klasy VI a, VI b, VI c: 

- Dyscypliny sportowe na wazach greckich -ruch to zdrowie. 

      klasy VII a, VII b: 

      - Symbole i symbolizm -moje ulubione dyscypliny sportowe w ex librisie. 

 

DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE PSYCHICZNE 

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

jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. 

42. Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia 

psychicznego, działalność klasowej skrzynki zaufania. 

43. 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”. 

44. Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia 

psychicznego (klasa III b). 

45. Uruchomienie klasowej skrzynki zaufania w klasach I-III. 

46. Wykorzystanie na zajęciach muzykoterapii oraz bajkoterapii wśród uczniów klas I-III. 

47. Zorganizowanie i przeprowadzenie 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. 

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

49. (Nie)widzialna nastoletnia depresja - dyskusja uczniów klasy VII f po obejrzeniu 

filmu. 

50. Wyjście uczniów klasy VII f na spektakl do MDK „Kwarantanna w mojej głowie”. 

51. Udział w ramach „Festiwalu rekreacji” w programie „Higiena cyfrowa”, 

zrealizowanym przez panią psycholog Julitę Żybort w klasach: IVa, Va, VIIa, Vb. 

52. Udział w ogólnopolskim projekcie Tydzień Uczniowskiej SuperMocy realizowanym 

przez p. Edytę Piekarską, która z klasami piątymi i szóstymi przygotowywała 

SKRZYDŁA SUPER MOCY. Na tych zajęciach dzieci rozpoznawały swoje             

mocne strony i wypełniały nimi skrzydła, które zawisły na holu szkoły. 

53. Przeprowadzenie  lekcji wychowawczych związanej ze zdrowiem psychicznym: 

            - klasa VI a  - Jak sobie radzić z agresją w sieci?  

            - klasa VI c - Nałogom mówimy NIE! 

            - klasa VII d i  Świadome przeżywanie emocji - sposoby radzenia sobie z przykrymi  

               Emocjami, 

- klasa VII c Porozmawiajmy o stereotypach.  

Co ciekawego możemy znaleźć w Internecie? 

Światowy dzień życzliwości.  

Jak radzę sobie z emocjami?  

Nasze autoportrety  

- klasa IV b Lubię siebie. Identyfikacja swoich mocnych i słabych stron. 

 

       54. Działania promujące zdrowie psychiczne na lekcjach plastyki: 

         - klasy V a, b, c, d, e - Niezwykły ogródek-impast-jak piękno otoczenia wpływa na nas, 

          - klasy VI a, b, c - Perspektywa. Miasto, w którym chce się żyć-mój projekt przyjaznego  

             miejsca, 

          - Dekoracyjne inicjały- życzenia w stylu średniowiecznym, jak wyrażam swoje wnętrze. 

55. Przeprowadzenie w klasie VIII f lekcji pt.  „Żadna agrafka nas nie zepnie! –  



      nie dajmy się nerwom” Celem było kontrolowanie stresu poprzez wizualizację - kiedy 

niechciane myśli bombardują Twój umysł - uciekaj w miejsce, które Cię uspokaja i oczyma 

wyobraźni opisz, jak tam jest oraz zachęć innych, by dołączyli do Ciebie. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

- Kontynuować w II półroczu działania prozdrowotne w formie warsztatów, zajęć 

edukacyjnych i spotkań integracyjnych podnoszących skuteczność realizowanych priorytetów 

zdrowotnych.  

- Realizować  programy rekomendowane przez PSSE w Pile. 

- Przeprowadzić radę szkoleniową  dla nauczycieli na temat: „Depresja wśród dzieci                         

i młodzieży” przez panią Julitę Żybort. 

- Zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które słabo radzą sobie ze swoimi emocjami oraz podjąć 

działania związane z poprawą ich  zdrowia psychicznego. 

- Przeprowadzić w wybranych klasach warsztaty dla dzieci na temat: „Rozpoznawanie                    

i nazywanie emocji” przez panią Julitę Żybort. 

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

aktywności fizycznej i poprawy samopoczucia poprzez organizowanie imprez, uroczystości, 

wycieczek, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

  

 

                                                                                  koordynatorzy ds. promocji zdrowia                 

Izabela Bartkowska,  Dorota Sieniawska  

 

 

 

 

 

 

 


