
PLAN PRACY SZKOLNEGO ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/17  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 W CIECHANOWIE 

 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W ŚRODOWISKU 

 

Lp.  

Rodzaj przedsięwzięcia 

 

 

Opis działania 

 

Osoby odpowiedzialne 

 

Termin 

1. Bezpieczna droga do 

szkoły 

-Udział klasy Ia w Kampanii profilaktycznej KWP 

w Radomiu-happening ,,Kierowco! Nie polujemy 

na zebrach”. 

-Spotkanie klas II z funkcjonariuszem Straży 

Miejskiej-działania Bezpieczna droga do szkoły 

2016 w ramach programu profilaktyczno-

prewencyjnego Patrol szkolny na rok 2016/2017. 

-Wycieczki klas I -III(przejście dla pieszych, 

skrzyżowanie). 

-Zajęcia lekcyjne w klasach IV na temat przepisów 

ruchu drogowego, egzamin na kartę rowerową- 

klasy IV. 

-Udział chętnych uczniów w konkursach KPP w 

Ciechanowie dotyczących bezpiecznej drogi do 

szkoły. 

D. Romkowska, M.Szpejna, 

funkcjonariusze  KPP 

 

Funkcjonariusz Straży Miejskiej, 

pedagog szkolny 

 

 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy klas 

nauczyciele techniki, 

w-f 

wychowawcy klas 0-III, nauczyciele 

plastyki 

5.09.16r. 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

Cały rok 

Maj 

Wrzesień 

2. Zdobywamy umiejętność 

udzielania pomocy 

przedmedycznej 

-Warsztaty edukacyjne dla uczniów oddziałów 

przedszkolnych i klas pierwszych dotyczące 

pomocy przedmedycznej - spotkanie z ratownikiem 

medycznym. 

Wychowawcy klas 0-I I semestr 

 3. Bezpieczeństwo w sieci -Udział klas I-VI w ogólnopolskiej 

Kampanii „Dzień bezpiecznego Internetu”. 

Pogadanki na temat bezpiecznego dostępu dzieci do 

zasobów internetowych, praw i obowiązków 

panujących w sieci, promowanie witryn 

internetowych poświęconych w/w problematyce, 

Psycholog, nauczyciele zajęć 

komputerowych, informatyki 

 

 

 

 

8.02.17r. 

 

 

 

 

 



zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron 

i zachęcanie do ich odwiedzania. 

– Zajęcia dla klas I – III w oparciu o scenariusz i 

kreskówki „Owce w sieci”. 

– Zajęcia dla klas IV – VI w oparciu o 

multimedialny program edukacyjny „3..2..1.. 

Internet” oraz film „Gdzie jest Mimi?” poświęcony 

cyberprzemocy. 

-Tworzenie prac w edytorze grafiki Paint lub 

prezentacji multimedialnych „Bezpieczny Internet”- 

klasy VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 

4. Uwaga-obcy! -Spotkanie klas drugich z funkcjonariusze Straży 

Miejskiej- pogadanka na temat, ,Jak unikać 

niebezpieczeństw w kontaktach z nieznajomymi?”- 

radzenie sobie w przypadku spotkania z 

nieznajomym. 

Pedagog szkolny, funkcjonariusz Straży 

Miejskiej 

Wrzesień 

5. Bezpieczeństwo w szkole 

i poza nią 

-Pogadanki na zajęciach: BHP, bezpieczeństwo 

podczas przerw, wycieczek, imprez-klasy 0-VI. 

Wychowawcy, nauczyciele, pracownik 

BHP 

Cały rok 

6. 

 

Postępowanie w 

sytuacjach zagrożeń 

 

 

-Spotkanie klas I z funkcjonariuszem Straży 

Miejskiej-pogadanka na temat ,,Rola i zadania służb 

mundurowych”. 

-Spotkanie klas IV z funkcjonariuszem Straży 

Miejskiej- pogadanka na temat zasad postępowania 

ze zwierzętami. 

-Spotkanie klas V I z funkcjonariuszem Straży 

Miejskiej –pogadanka na temat ,,Fajerwerki-zasady 

bezpiecznej zabawy. 

Pedagog szkolny, funkcjonariusz Straży 

Miejskiej 

 

Cały rok 

 

7. Ćwiczenia drogi 

ewakuacyjnej w razie 

zagrożenia 

-Ćwiczenie szybkiego i bezpiecznego opuszczania 

budynku szkoły w sytuacji zagrożenia. 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, 

pracownik BHP 

 

 

 

Raz w roku 

 



 

TWORZYMY DOBRY KLIMAT W SZKOLE 

1. Miejski Tydzień 

Profilaktyki 

-Udział szkoły w Miejskim Tygodniu Profilaktyki 

pod hasłem „ Profilaktyka Sportowa –

Antynałogowa”. 

- Impreza Sportowo – profilaktyczna „Ciechanów 

AthleticsCamp”- klasa VIc. 

-Bajka profilaktyczna promująca zdrowy tryb życia 

wystawiona przez aktorów z teatru „Maska” w 

Krakowie-klasy 0-III. 

-Koncert w wykonaniu Wiesława Błaszkiewicza –  

klasy IV,Va, d, VIa, c. 

-Koncert profilaktyczny pt. „Jeden krok do przodu” 

w wykonaniu zespołu Poziom 600-wybrane klasy. 

 

Urząd Miasta, pedagog szkolny, 

nauczyciele 

Wrzesień 

2. Mediacje uczniowskie 

zamiast agresji i 

przemocy 

 

-Warsztaty profilaktyczne z pracownikami PPP 

dotyczące rozwijania umiejętności 

interpersonalnych: 

-Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku-warsztaty o 

empatii klasy I-III 

-Inny nie znaczy gorszy-warsztaty o tolerancji-klasy 

II-III 

-Stres ma wielkie oczy- o radzeniu sobie ze 

stresem-klasy IV-VI 

-Ryzykowne zachowania prowadzące do 

uzależnienia np. od hazardu-klasy IV-VI 

-Jak można skutecznie porozumiewać się z 

innymi?- klasy VI 

-Jak radzić sobie ze złością-klasy IV-VI. 

Pracownicy PPP, pedagog szkolny Cały rok szkolny 



3. Kultura osobista naszą 

wizytówką 

-Obchody Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Mikołajek, 

Walentynek, Dnia Życzliwości, Dnia Integracji, 

Tygodnia Autyzmu. 

-Pogadanki, prezentacje multimedialne na temat 

wpływu hałasu na zdrowie i pracę człowieka. 

 

 

 

-klasy 0- przygotowują znak na drzwi na temat 

,,Hałasowi mówimy stop!” 

-klasy I-III oraz świetlica szkolna- rymowankę oraz 

znak na drzwi na temat ,,Hałasowi mówimy stop!” 

-klasy IV-V- wykonują plakat 

-klasy VI-Kodeks Ciszy 

-Zorganizowanie Cichych Piątków w szkole. 

Wychowawcy klas, członkowie Zespołu 

Promocji Zdrowia, Samorząd 

Uczniowski 

 

Wychowawcy klas, świetlicy szkolnej, 

D.Romkowska, A.Naworska, 

N.Ogonowska, M.Wygocka 

pielęgniarka szkolna 

 

Wychowawcy klas 0-VI,świetlicy 

szkolnej,  Zespół Promocji Zdrowia, 

nauczyciele 

Wg kalendarza imprez 

 

 

2-12.01.17r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 13.01.17 

4. Integracja uczniów z 

nauczycielami 

-Organizacja uroczystości klasowych, imprez, 

wycieczek, zielonych szkół, konkursów 

zespołowych. 

Wychowawcy klas, nauczyciele W ciągu roku szkolnego 

5. Integracja pracowników 

szkoły 

-Imprezy i wyjazdy integracyjne. 

-Współpraca w zespołach wychowawczych i 

przedmiotowych, przy przeprowadzaniu różnych 

akcji. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele Cały rok szkolny 

6. Angażowanie rodziców w 

działania 

-Angażowanie rodziców w akcje klasowe i szkolne, 

uroczystości, imprezy, wycieczki, wyjazdy na 

basen. 

-Udział w Rodzinnych konkursach. 

-Sponsorowanie nagród dla dzieci. 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

7. Zwiększenie świadomości 

rodziców dotyczącej 

zdrowego odżywiania 

 

 

-Pogadanki na temat: 

Znaczenie drugiego śniadania w prawidłowym 

rozwoju dziecka. 

Jak oduczyć dziecko zbyt częstego sięgania po 

Wychowawcy klas  

Listopad 

 

Styczeń 

 



słodycze? 

Wpływ ruchu na zdrowie- zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

 

Kwiecień 

8. Wystrój szkoły i klas 

lekcyjnych 

-Konkursy na najładniejszą dekorację klas: 

bożonarodzeniową, wielkanocną. 

-Rodzinny konkurs na ekologiczną ozdobę 

bożonarodzeniową - dekoracja szkoły. 

Samorząd Uczniowski, wychowawcy 

klas 

 

H.Kłosińska,  D.Romkowska, 

M.Szpojankowska, A.Naworska 

E.Pawlicka 

Grudzień 

Kwiecień 

 

Grudzień 

 

ZDROWE ODŻYWIANIE 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  

 
 

1. Klasowe zdrowe 

śniadanie 

-Wspólne zdrowe śniadanie dla nauczycieli i 

uczniów klas 0-III zjadane podczas zajęć 

lekcyjnych. 

Monitorowanie w pierwszym semestrze  

przynoszenia przez dzieci drugiego śniadania. W 

drugim semestrze zwracanie uwagi na to, żeby 

dzieci przynosiły do szkoły zdrowe śniadanie. 

Wychowawcy klas 0-III, 

 

Cały rok 

2. Klasowe zdrowe 

śniadanie 

-Uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcą w 

ramach godziny wychowawczej przygotowują 

wspólnie drugie śniadanie. Wcześniej ustalają, czy 

będzie to zdrowa sałatka, kanapka, koktajl. 

Śniadanie można przygotować na zajęciach 

techniki. 

Wychowawcy klas, IV-VI, nauczyciele 

techniki 

Raz w miesiącu 

3. Dni zdrowego żywienia w 

naszej szkole 

-Poniedziałek-Dzień Mleka i Przetworów 

Mlecznych -popularyzacja picia mleka i jedzenia 

przetworów mlecznych. 

-Pogadanki na temat wartości odżywczych mleka i 

jego przetworów. 

Chętni uczniowie wykonują na Wystawę szkolną 

prace zachęcające do picia mleka. 

 

-Pogadanki na temat zdrowego stylu życia. 

Rodzice klas 0-III 

 

 

Nauczyciele przyrody, wychowawcy 

klas 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

7.11.16r. 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.16r.-10.11.16r. 



 

Wtorek-Dzień Zdrowego Śniadania 

BAR ZE ZDROWYM ŚNIADANIEM 

PRZYGOTOWANY PRZEZ RODZICÓW 

UCZNIÓW KLAS 0-VI 

-Sroda-Dzień Owoców, Warzyw, Soków i Wody. 

-Czwartek-Konkurs plastyczny ,,Jem zdrowo i 

kolorowo” 

-Udział uczniów w aktywnych przerwach 

Uczniowie przynoszą do szkoły zdrową żywność i 

wspólnie zjadają. Można wspólnie przygotować 

soki, szaszłyki owocowe i warzywne, itp. lub 

przynieść gotowe i wspólnie spożyć w klasie. 

-Klasy IV-VI przyłączają się do akcji 8.11.16r.lub 

w innym dniu, kiedy mają lekcję z wychowawcą. W 

dniu, kiedy mają język angielski, godzinę 

wychowawczą , zajęcia w kręgu, plastykę 

wykonują: 

-kl.IV- Krzyżówka anglojęzyczna związana ze 

zdrowym odżywianiem (2 krzyżówki format 

większy niż A4 

-kl.V- Przepis na zdrowie-przepisy na zdrowe 

potrawy z owoców i warzyw- każda klasa 2-3 

przepisy 

-kl.VI- Piramida zdrowego żywienia-1 format A 1 

lub 2 format A3 

 

Rodzice klas 0-VI, wychowawcy klas, 

nauczyciele języka angielskiego, 

plastyki 

 

8.11.16r. 

 

 

 

 

9.11.16r. 

10.11.16r. 

 

 

 

 

 

8.11-10.11.16r. 

4. Profilaktyka zdrowia- 

realizacja programów 

zewnętrznych 

promujących zdrowe 

odżywianie 

- Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych: 

udział w akcjach: 

„ Mleko w szkole”, „ Owoce i warzywa w szkole”, 

„Jabłko dla każdego” (umowa z Agencją Rynku 

Rolnego), ,,Dzień zdrowego śniadania”- ,,Śniadanie 

daje moc”. 

-Udział w programach profilaktycznych PSSE: 

,,Trzymaj formę”, ,,Nie pal przy mnie proszę”, 

Zespół Promocji Zdrowia, Dyrektor 

szkoły, nauczyciele 

Cały rok szkolny 



,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, ,,Krajowy program 

zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”. 

5. Propagowanie zdrowego 

stylu życia na gazetkach 

ściennych, na stronie 

internetowej szkoły, 

facebooku 

-Wykonanie gazetek klasowych: 

I półrocze 

Klasy 0: 

,,Mój ulubiony owoc/Moje ulubione warzywo” 

Klasy I-III, świetlica szkolna: 

,,Kosz pełen zdrowia” 

Klasy IV-VI- ,,Owoce i warzywa źródłem witamin” 

 

II półrocze 

Klasy 0-II: 

,,Moje zdrowe śniadanie” 

Klasy III, świetlica szkolna: 

,,Zdrowie w oczach dziecka” 

Klasy IV-VI: 

,,Zdrowy styl życia” 

 

-Wykonanie gazetki Szkoły Promującej Zdrowie 

-Prezentowanie działań organizowanych w szkole: 

1.Jesienne witaminy 

2.Dzień zdrowego śniadania 

3.Wystawa prac konkursowych 

,,Jem zdrowo i kolorowo” 

Krzyżówka anglojęzyczna 

Przepis na zdrowie 

Piramida zdrowego żywienia 

4.Wystawa prac ,,Papieros niszczy zdrowie’’ 

5.Dzień Czystego Powietrza 

 

6.Wystawa prac Rodzinny konkurs ekologiczny na 

bożonarodzeniową ozdobę. 

 

7.Wpływ hałasu na zdrowie 

Znaki i rymowanki ,,Hałasowi mówimy stop”, 

Wychowawcy klas, świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia 

 

 

 

 

 

Nauczyciele j. angielskiego 

 

 

S.Borcz, M.Wygocka 

D.Romkowska, 

 

H.Kłosińska,  

D.Romkowska, M.Szpojankowska 

A.Naworska, E.Pawlicka 

Zespół Promocji Zdrowia 

 

Październik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.16r. 

8.11.16r. 

 

 

10.11.16r. 

 

 

19.11.16r. 

14.11.16r. 

 

Grudzień 

 

 

Styczeń 

 



plakaty, kodeks ciszy. 

 

8.Odpady niebezpieczne 

 

9.Woda to skarb 

 

10.Pięć kolorów warzyw i owoców –rymowanki 

zachęcające do zjadania owoców i warzyw w 

danym kolorze. 

 

-Opracowanie zakładki ,,Szkoła promująca 

zdrowie”: 

Zamieszczanie informacji o prowadzonych 

działaniach w zakresie promocji zdrowia na stronie 

szkoły i w zakładce ,,Szkoła promująca zdrowie” 

Wszyscy nauczyciele przekazują informacje o 

swoich działaniach do koordynatora i administratora 

szkolnej strony internetowej. 

 

 

 

 

 

D.Romkowska 

 

D.Romkowska, T.Konarzewska 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia, pozostali 

nauczyciele 

 

 

Luty 

 

21.03.17r. 

 

Kwiecień 

 

 

 

Cały rok szkolny 

6. Jesienna promocja 

zdrowia 

-Zorganizowanie straganu ze zdrowymi darami 

jesieni JESIENNE WITAMINY- wystawa szkolna  

-lekcje o zdrowym odżywianiu dla klas 0b,Ia,Ib, 

koła przyrodniczo-ekologicznego połączona z 

degustacją owoców i warzyw. 

 

D.Romkowska, A.Naworska, 

 

D.Romkowska 

 

29.09-3.10.16r. 

 

29-30.09.16r. 

7. Zdrowe produkty w 

sklepiku szkolnym 

-Zaopatrywanie sklepiku szkolnego w zdrowe 

produkty: 

-tworzenie listy asortymentu sklepiku szkolnego 

-monitorowanie zaopatrzenia szkolnego przez cały 

rok szkolny. 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny 

8. Doskonalenie nauczycieli 

związane z profilaktyką 

prozdrowotną 

-Udział nauczycieli i pracowników szkoły w 

szkoleniach, konferencjach związanych z 

profilaktyką prozdrowotną. 

Dyrektor szkoły Cały rok szkolny 



9. Higiena szkolna -Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną, 

stomatologiem: 

-Szkolny program fluoryzacji zębów 

„Śnieżnobiały uśmiech” 

-Pogadanki na temat prawidłowego odżywiania i 

zdrowego trybu życia, dbałości o higienę osobistą, 

aktywność fizyczną, stosowania mądrych diet, 

szkodliwości palenia papierosów. 

Pielęgniarka szkolna, stomatolog Cały rok szkolny 

10. Zdrowie i ekologia 

 

-Wystawa zwierząt hodowanych w domu z okazji 

Światowego Dnia Zwierząt połączona ze 

spotkaniem z weterynarzem-prelekcja na temat 

opieki nad zwierzętami. 

-Ślubowanie klas I połączone ze Świętem Drzewa 

pod hasłem ,,Razem ze mną rośnie drzewko”. 

-Dzień Czystego Powietrza-happening ekologiczny 

przygotowany przez uczniów klasy Ia i Ib, koła 

przyrodniczo-ekologicznego.   

,,Fizyka dla smyka”-, ,Powietrze wokół nas ”-

doświadczenia w grupie 0b,w  kole przyrodniczo-

ekologicznym. 

-Światowy Dzień Rzucenia Palenia-pogadanki o 

zdrowiu, akcja plakatowa. 

-,,Mikołajki w schronisku”- konkurs ,,Klasa, która 

zgromadziła najwięcej karmy”, ,,Najlepszy zbieracz 

karmy”. 

 

-Rodzinny konkurs ekologiczny 

,,Bożonarodzeniowa ozdoba” połączony z 

uroczystym wręczeniem nagród i degustacją 

owoców, kiermasz ekologicznych prac. 

Eko-Walentynki  

 

 

 

-Wiosenna zbiórka elekrośmieci- udział w 

D.Romkowska,  A.Naworska 

 

 

 

Wychowawcy klas, D.Romkowska 

 

 

D.Romkowska, wychowawcy klas 

 

D.Romkowska 

 

 

Pielęgniarka szkolna, S.Borcz, 

 

D.Romkowska, M.Szpojankowska, 

A.Naworska, M.Wygocka, 

wychowawcy klas 

 

H.Kłosińska, D.Romkowska, 

M.Szpojankowska.,A.Naworska 

E.Pawlicka 

 

H. Kłosińska,T.Konarzewska 

D.Romkowska,,W.Krakowska 

A.Naworska 

M.Wygocka 

D.Romkowska, wychowawcy klas III, 

4.10.16r. 

 

 

 

Październik 

 

 

14.11.16r. 

 

 

14.11.16r. 

 

19.11.16r. 

 

Listopad/grudzień 

 

 

 

Grudzień 

 

 

 

8.02.17r. 

 

 

 

Marzec 



programie ,,Moje miasto bez elekrośmieci”. 

 

 

-Udział w zbiórce baterii Reba, konkursach 

ekologicznych i innych akcjach: 

 

-Sprzątanie Świata 

 

 

-Europejski Dzień Bez Samochodu 

 

-Dzień Wody 

Zalety picia wody, doświadczenia związane z wodą 

–zajęcia w klasie 0b,Ia,Ib,w  kole przyrodniczo-

ekologicznym. 

-Dzień bez śmiecenia –klasy I, koło przyrodniczo-

ekologiczne, klasy IV 

Filmy ekologiczne, prezentacja multimedialna. 

-,,Zaadoptuj pomnik przyrody”- projekt 

realizowany w ramach koła przyrodniczo-

ekologicznego 

A.Naworska 

M.Wygocka 

 

D.Romkowska,A.Naworska,M.Wygocka 

wychowawcy klas, rodzice 

 

D.Romkowska, 

D.Sachmacińska,M.Szpejna 

A.Naworska, M.Wygocka 

D.Romkowska, wychowawcy klas I 

 

D. Romkowska, wychowawcy klas I 

 

 

 

D. Romkowska, wychowawcy klas I 

A.Naworska, M.Wygocka 

 

D.Romkowska 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

16.09.16r. 

 

 

22.09.16r. 

 

21.03.17r. 

 

 

 

11.05.17r. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

11. Tydzień Zdrowia 

połączony z obchodami 

Dnia Ziemi 

BAR SAŁATKOWO-OWOCOWY 

PRZYGOTOWANY PRZEZ RODZICÓW  

KLAS  0-VI 

-Wystawa zdrowej żywności. 

-Pomiar ciśnienia, ważenie, mierzenie. 

-Aktywne przerwy 

 

-Dzień Ziemi i Tydzień Zdrowia dla klasy I-III i IV-

VI pod hasłem  ,,Ekologicznie i zdrowo”: 

-Przedstawienie o zdrowiu i ekologii 

klasy 0-III przebierają się zgodnie z podziałem 

owoców i warzyw na 5 grup kolorystycznych(mogą 

przebrać się za owoc lub warzywo w danym kolorze 

oraz przynoszą emblematy owoców i 

Rodzice klas0-VI, wychowawcy klas 

 

 

Pielęgniarka szkolna 

 

 

T. Konarzewska, D.Romkowska, 

wychowawcy klas 
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warzyw(naturalne okazy) w danym kolorze. 

W Tygodniu Zdrowia przygotowują plakat z hasłem 

zachęcającym do zjadania owocu lub 

warzywa(owoców, warzyw) w danym kolorze-

,,Owoce mają moc!”,,,Warzywa mają 

moc”(,,Owoce i warzywa mają moc”). 

-,,Owoc lub warzywo”- pokaz mody owocowo-

warzywnej. 

Klasy IV-V opracowują pisemnie(plastycznie) 

poradnik ,,Recepta na zdrowie”- higiena osobista, 

zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna. 

Klasy VI przygotowują prezentację multimedialną 

,,Recepta na zdrowie”. 

 

 

 

 

 

A.Naworska,  M.Wygocka, 

wychowawcy klas, nauczyciele 

plastyki, informatyki 
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PROMOCJA ZDROWIA PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

1. Ruch podczas lekcji  

i na przerwach  

-Ćwiczenia śródlekcyjne, zabawy ruchowe 

-aktywne przerwy na hali sportowej . 

Codzienna poranna gimnastyka przy muzyce. 

Nauczyciele klas I-III 

B.Chełmińska, nauczyciele w-f 

Wychowawca klasy 0a 

Cały rok 

Raz w tygodniu 

2. Aktywność ruchowa 

uczniów 

-Wycieczki, zielone szkoły, spacery, rajdy. 

-Zawody sportowe, turnieje. 

-zajęcia rekreacyjno-sportowe dla klas III. 

-zajęcia zwiększające aktywność fizyczną dla klas 

IV-VI- Junior Sport. 

-Nauka i doskonalenie umiejętności pływania 

uczniów klas II-III i V. 

Wychowawcy i nauczyciele klas I-III, 

nauczyciele w-f 

B.Chełmińska 

B.Chełmińska 

 

Nauczyciele w-f, wychowawcy klas  

I-III 

Cały rok 

3. Promowanie aktywności 

ruchowej w środowisku 

-Dzień Sportu, Mini Maraton sportowy dla 0 i 

Przedszkola nr 8, udział w zawodach sportowych.  

-Mistrzostwa Szkoły dla klas III w ringo 

-Otwarte Mistrzostwa Szkoły w NordicWalking dla 

uczniów i mieszkańców Ciechanowa.     

-Mama ,Tata i Ja –zabawy rekreacyjne integrujące 

rodziców i dzieci  .                                 

B.Chełmińska, nuczyciele w-f 

 

 

M.Zawistowska 

 

B.Chełmińska, nauczyciele   

w-f, 

Czerwiec 

 

 

Listopad, 

Grudzień 

Raz w semestrze 



 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU 

 

1. Opracowanie 

harmonogramu działań 

-Przygotowanie harmonogramu działań. Koordynatorzy do spraw Promocji 

Zdrowia: 

D.Romkowska, .M.Wygocka, 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

Wrzesień 

2. Sprawozdanie z realizacji 

zadań zespołu 

-Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań.  Koordynatorzy do spraw Promocji 

Zdrowia 

.D.Romkowska, .M.Wygocka, 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

II semestr 

 

Plan pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia jest otwarty. Może ulec rozszerzeniu i modyfikacji, w zależności od potrzeb szkoły. 

 

                                                           Koordynatorzy: 

Danuta Romkowska 

                                                                    Marlena Wygocka 

 


