


 
“Życie  jest najcenniejszym skarbem.  

 Zajmuj się  swoim  życiem  serdecznie.  
Nie  pozwól, żeby  obce ręce  obracały Twoim  
życiem,  psuły  je czy wykorzystywały”A. Gracia”Wiosna Myśli” 

 
 

Opracowanie : 
Ewa Kyzioł 

Wioleta  Kaczmarek 
Katarzyna  Palt 
Izabela  Paluch 



 
 
  

 

 

 

 

  
  
 

 
 

W ramach działań promujących zdrowie  
w  szkole  realizowanych jest wiele   
programów: 



„TWOJE  ZDROWIE  

W TWOICH RĘKACH” 
 

„DRZEWKO POMYSŁÓW” 



 Ochrony zdrowia, zasad przestrzegania higieny osobistej, 
higieny mieszkania i najbliższego otoczenia; 

 Roli ruchu i wysiłku fizycznego jako czynników korzystnie  

     wpływających na zdrowie; 

 Zachowywania się w miejscach publicznych; 

 Bezpiecznego poruszania się  w ruchu drogowym; 

 Znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania, składu 
posiłków oraz ich przechowywania; 

 Skutków lekceważenia  niektórych zagrożeń, wypadków i 
niebezpieczeństw, chorób zakaźnych i uzależnień; 

 Poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron. 



 

Program realizowany  jest w oparciu o 10 haseł,  będących 
myślami przewodnimi na kolejne miesiące roku szkolnego: 

 

1.Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze. 

2.Prawidłowe odżywianie. 

3 Dorośli, nie trujcie nas! 

4.Zagrożenia w zasięgu twojej ręki. 

5 Higiena  ciała. 

6. Wpływ środowiska na zdrowie. 

7. Każdy potrzebuje akceptacji. 

8. Obchodzenie Dnia Służby Zdrowia. 

9.Ostrożność i bezpieczeństwo. 

10. Sport sposobem na zdrowie. 

 



COROCZNY GMINNY  KONKURS  PROMOCJI  ZDROWIA 

 pod hasłem: 
„TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH”  

organizatorem konkursu jest nasza szkoła 



Tegoroczny konkurs jest  już  XII  edycją i nadal cieszy  się  dużym  powodzeniem   
wśród uczniów szkół podstawowych z terenu  naszej gminy. 



 

„NIE  PAL  PRZY  MNIE,  

PROSZĘ” 
 

 

Realizacja  

od lutego  2010r.  



CELE  PROGRAMU 

* Zmniejszanie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu 

* Zwiększanie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie 

* Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich 

* Kształtowanie postaw asertywnych 



 

* Uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

 

 

 

 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami  

                                              wg zaproponowanych scenariuszy zajęć 

 

 

 

 

 

 

* Uświadamianie rodziców o skutkach 

 biernego wdychania dymu papierosowego  

 przez ich dzieci. 

 

 

ADRESACI  PROGRAMU 

REALIZACJA PROGRAMU 



Projekt edukacyjny  
„TRZYMAJ  FORMĘ ! ” 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest 
edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 
szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego 
stylu życia i zbilansowanej diety. 
 
       Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. 

Służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego        

      i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i świadomość zasad 
wolnego wyboru. 



 

ADRESACI  PROGRAMU 
 

Program  jest  skierowany do uczniów klas   I – VI naszej szkoły.  

 REALIZACJA PROGRAMU 
Zakres, treści programu i metody są dostosowane                                       

do możliwości poszczególnych  roczników. 

Program realizowany jest w oparciu o następujące hasła: 

 

• Aktywność fizyczna na co dzień 

• Odpoczynek tylko aktywny 

• Właściwa dieta 

• Składniki odżywcze w diecie 

• Etykiety źródłem informacji  

    o produktach spożywczych 

 





Z założeniami programu „Trzymaj Formę” świetnie komponuje się 

 „EUROPEJSKI  DZIEŃ  ZDROWEGO ŚNIADANIA” 
Jak widać na zdjęciach, nasi uczniowie praktycznie uczyli się przygotowywać zdrowy posiłek. 



My już wiemy, co należy jeść,  aby być zdrowym ! 



       Od roku szkolnego 2008/2009  
      w szkole prowadzona jest innowacja  
      „Rosnę Zdrowo”  przy współpracy  
      z Politechniką Opolską 



Działania w ramach programu 

       BADANIA  PROFILAKTYCZNE  UCZNIÓW 

       Co roku we wrześniu badani są wszyscy  uczniowie klas pierwszych pod 
kątem   wad postawy. Badania przeprowadza pracownik politechniki na 
specjalistycznym sprzęcie,  a wyniki są przedstawiane rodzicom. 

       Na podstawie uzyskanych danych uczniowie są kierowani na zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w naszej szkole. 

 

     



     SZKOLENIA, KONFERENCJE, WARSZTATY 

     W ramach działań profilaktyki wad postawy zostały zorganizowane szkolenia:  

• Dla rodziców  „Wpływ postawy  rodzicielskiej na fizyczna sylwetkę  dziecka     

                              – teoria i praktyka”  

• Dla nauczycieli naszej gminy   „Wpływ postawy pedagogicznej na fizyczną sylwetkę 
ucznia – teoria i praktyka” 

• Dla nauczycieli naszej  szkoły  (przeprowadzone przez panią dr Karinę Słonkę              
i dr Bożenę Królikowską ) „ Wady  postawy  ciała i ich skutki”. 

*    Warsztaty  otwarte  na Politechnice Opolskiej  „Otyłość – to mogę zmienić”.  

 



W 2004 r. nasi nauczyciele mgr Izabela Paluch oraz mgr Zbigniew Wajman  
przygotowali poradnik z zestawami ćwiczeń przydatnymi w korygowaniu 
określonych wad postawy ciała.  
Obecnie istnieje  stała możliwość pozyskania tej pozycji. Integralną częścią 
podręcznika jest film, który  poglądowo przedstawia ćwiczenia  
oraz prawidłowy sposób ich wykonania. 
 
 
 
 
Jeżeli chcesz  obejrzeć ten film,  
KLIKNIJ  TUTAJ 



TURNUSY  REHABILITACYJNE  DLA  DZIECI  

Organizujemy  wyjazdy  na tygodniowe turnusy  do Ośrodka 
Rehabilitacyjnego   w Suchym Borze  dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  



AKTYWNE  PRZERWY  ŚRÓDLEKCYJNE 
 

W trakcie lekcji dzieci mają chwilkę, aby rozprostować kości  
i troszkę poćwiczyć. 



AKTYWIZOWANIE  CAŁYCH  RODZIN  
DO CZYNNEGO WYPOCZYNKU 
*  Wprowadzenie rywalizacji rodzin do spędzania  
    w sposób aktywny czasu wolnego - system punktowy  
    Nagradzanie najlepszych 
*  Organizowanie Festynu Rodzinnego  
     z elementami  rywalizacji rodzin 
* Organizowanie wyjazdów na narty  
   dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli 
* Nauka pływania na kajakach 
 
 
 



WYJAZDY NA  BASEN DO  OPOLA  
Raz w tygodniu wszyscy uczniowie,  
którzy zadeklarowali chęć nauki pływania, 
mają zorganizowany  przez szkołę wyjazd 
autokarem na basen kąpielowy do Opola. 
Nauka pływania prowadzona jest przez 
instruktorów Opolskiej  Szkoły Pływania 
„SHARK  SWIM”. 



WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY  
Za realizację programu „Rosnę Zdrowo”  
otrzymaliśmy wyróżnienie - certyfikat brązowy. 
Program w szkole będzie kontynuowany  
 i mamy zamiar ubiegać się o przyznanie certyfikatu złotego. 



Bieg odbył się w czterech 
kategoriach w czasie festynu 
szkolnego. Brało w nim udział 30 
zawodników. Mimo chłodnej 
pogody, wszyscy byli zadowoleni. 

AKCJA  „POLSKA  BIEGA” 
Szkoła przyłączyła się do akcji, gdyż wszelka  
inicjatywa  aktywnego spędzania wolnego czasu 
jest przez nas chętnie propagowana wśród uczniów  
i ich rodziców 



Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, 

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży 

zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu 

patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków    

oraz stosowania przemocy 



SZKOŁA PRZYŁĄCZYŁA SIĘ DO TEJ AKCJI, PROPAGUJĄC SPORT I AKTYWNE 

SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO JAKO ALTERNATYWĘ PICIA ALKOHOLU,  

CZY STOSOWANIA UŻYWEK. ZORGANIZOWALIŚMY LICZNE KONKURENCJE 

SPORTOWE ORAZ KONKURS PLASTYCZNY. 



Prace  plastyczne  naszych uczniów 



 SZKLANKA  MLEKA 

OWOCE  W  SZKOLE 

W tych programach szkoła uczestniczy od początku. 
Zachęcamy naszych uczniów do zachowań prozdrowotnych  
oraz uczymy właściwych nawyków żywieniowych poprzez 
promowanie spożycia  mleka i przetworów mlecznych  
oraz owoców i warzyw.  
 
 





Celem ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2012” jest zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych 
takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, 
biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne. 
Akcja trwa od 1 czerwca do 30 września 2012 roku. 
 

Szkoła przyłączyła się w tym roku do akcji, gdyż nie jest nam obojętne 
bezpieczeństwo  naszych dzieci w czasie wakacji. Uzyskana przez nie wiedza  
o sposobach właściwego przygotowania się do spędzenia czasu wolnego,  
o bezpiecznych zachowaniach  w różnych miejscach i okolicznościach (w górach, 
nad wodą, w podróży), może uchronić przed wieloma przykrymi zdarzeniami.   
I jeśli choć jedno dziecko dzięki tej wiedzy nie popadnie w tarapaty,   
TO  BYŁO  WARTO  WZIĄĆ  UDZIAŁ  W  TEJ  AKCJI 

http://bezpiecznewakacje.pl/




Aby takie programy spełniały swoją rolę, konieczna jest nie tylko wiara       
w słuszność  tego co robimy,  ale również dobra współpraca całego grona 
pedagogicznego, zaangażowanie dzieci i ich rodziców oraz wsparcie władz 
gminy i środowiska lokalnego.  
 
 
Jeżeli chcesz zobaczyć film, w  jaki sposób  realizowana jest  promocja 
zdrowia w naszej szkole,  
                                                                                            KLIKNIJ  TUTAJ   




