Zadanie

1. Plan pracy
SzPZ na rok
szkolny
2013/2014.

Kryterium sukcesu
(dla zadania)

Metody realizacji,
terminy

100% nauczycieli
i pracowników
szkoły zna plan
działań na rok
szkolny
2013/2014

przedstawienie
szkicu planu działań opracowanego
przez szkolny
zespół ds. SzPZ
konsultacja planu;
przyjęcie pro pozycji działań zgłaszanych przez naucz.
przyjęcie przez
Radę Pedagogiczną
planu pracy na rok
szkolny 2013/2014
zamieszczanie
informacji o
programie SzPZ,
planie pracy oraz o
podejmowanych
inicjatywach na
szkolnej stronie
www

90% uczniów zna
plan działań na
rok szkolny
2013/2014
2. Informowanie
społeczności
szkolnej o
zadaniach
programu.

75% rodziców
zna plan działań
na rok szkolny
2013/2014

Wykonawcy
koordynator
szkolnego zespołu ds. SzPZ
p. Barbara
Dardzińska
wszyscy
nauczyciele

Środki
papier ksero
zakupiony
przez szkołę

----------------

Monitorowanie,
termin, osoba

plan pracy szkoły w zakresie
promocji
zdrowia
październik 2013
r.

dyrektor szkoły
p. Andrzej
Zdanowski

----------------

p. Barbara
Dardzińska
(wszyscy
nauczyciele
przekazują
informacje o
swoich działaniach do kordynatorki SzPZ)
prowadzenie i
p. Grażyna
uaktualnianie stałej Barcińska,
tablicy „Promujemy p. Anna
zdrowie”, zawierają- Chmielecka,
cej wiadomości na
p. Anna
temat zdrowego
Lewoc,
odżywiania się

----------------

Sposób sprawdzenia wykonania zadań
Jak
Kto i kiedy
Co wskaże?
sprawdzimy?
sprawdzi?

zapis w księdze
protokołów
posiedzeń Rady
Pedagogicznej,

analiza
dokumentacji
szkolnej

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco

zespół ds. SzPZ

gazetka
„Promujemy
zdrowie”
na parterze
szkoły
zakup tablicy
korkowej,
kolorowych
kartek i innych materiałów z funduszy szkoły

1

na bieżąco przez
cały rok szkolny
zespół ds. SzPZ

monitoring
informacji na
szkolnej stronie
www.;
tablica ścienna na
korytarzu szkolnym;
zapisy w
dziennikach
klasowych

obserwacje
uczniów;
sondaż;
analiza
dokumentacji
szkolnej

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco

3. Projekty
edukacyjne.

projekt jest
realizowany we
wszystkich
klasach I –III
60% uczniów nie
przynosi do
szkoły
„śmieciowego”
jedzenia
80% uczniów zna
zasady zdrowego
żywienia
każda klasa
przygotowuje
gazetkę
tematyczną

100% uczniów
otrzymuje mleko
4. Programy
ogólnopolskie

100% je
codziennie owoce
lub warzywa

przedstawianie przez
wychowawców na
zebraniach
klasowych informacji o podejmowanych działaniach
„Jestem zdrowy
i uśmiechnięty
od czubka głowy aż
po pięty” - projekt
profilaktyki
prozdrowotnej dla
klas I - III

Szkolny Tydzień
Promocji Zdrowia
pod hasłem „Pij
mleko, jedz owoce
i jarzyny, tam
mieszkają
witaminy”

„Mleko z klasą”
(dla wszystkich
uczniów kl. 0-VI)
„Owoce i warzywa
w szkole” (dla
uczniów kl. 0-III)

wychowawcy
kl. 0 - VI

----------------

wychowawcy
klas 0-III

środki własne
nauczycieli i
uczniów

scenariusze
lekcji;

analiza
dokumentacji
szkolnej(zapisy
w dziennikach
lekcyjnych,
sprawozdanie);

na bieżąco cały
rok szkolny
wychowawcy
klas I – III
zespół ds. SzPZ
p. Grażyna
Barcińska,
p. Anna
Chmielecka,
p. Anna
Lewoc,
p. Anna
Nartowicz,

po 2 ryzy
papieru ksero
kolorowego i
białego,
brystole na
gazetkę,
flamastry,
taśmy klejące

sprawozdanie;
zdjęcia;
scenariusze
lekcji;

Agencja
Rynku
Rolnego

cały rok szkolny
wychowawcy
klas

5. Promocja
zdrowego
stylu życia
poprzez:
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wyniki konkursów;
sondaż wśród
nauczycieli,
pracowników,
uczniów i
rodziców;
(wywiad);

sondaż;
obserwacja;

na bieżąco

obserwacje
uczniów;
analiza ankiet;

18 - 22 listopada
2013 r.
koordynator
zespołu ds. SzPZ
i autorki
projektu
zeszyt wydań
mleka i owoców

pracownicy
obsługi i
wychowawcy

obserwacja zmian
zachowań i
nawyków uczniów;
ankiety;

koordynator
zespołu ds.
SzPZ

analiza
dokumentów;

koordynator
zespołu ds.
SzPZ i
autorki
projektu
do końca
grudnia 2014

sondaż;

koordynator
zespołu ds.
SzPZ

obserwacja,

na bieżąco

- prowadzenie
zajęć i lekcji o
tematyce
prozdrowotnej;

-

we wszystkich
klasy odbędą się
lekcje wychowawcze poświęcone zdrowemu
żywieniu
70% uczniów
weźmie udział w
konkursie

opracowanie
scenariuszy i
prowadzenie lekcji
wychowawczych
na temat zdrowego
żywienia
konkurs na logo SP
9 jako szkoły
promującej zdrowie
(dla całej
społeczności
szkolnej)

wychowawcy
kl. 0-VI

40% uczniów
weźmie udział w
konkursie

„Dbam o zdrowie
przez cały rok” konkurs plastyczny
dla kl. IV - VI

p. Agnieszka
Karanowska,
p. Joanna
Zgódka

p. Anna
Chmielecka,
p. Anna Lewoc

własne
nauczycieli i
klas

własne
nauczycieli i
uczniów

organizowanie
konkursów
szkolnych;

60% uczniów
weźmie udział w
konkursie

“A recipe for a
healthy meal” konkurs plastyczny

p. J. Kotarska,
p. E.
Rafałowska

30% uczniów
weźmie udział w

„Zdrowy wiersz” konkurs

p. Anna
Chmielecka,
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zapisy w
dziennikach;
scenariusze
lekcji;
na bieżąco
dyrektor
regulamin;
wyniki konkursu;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa;
wystawa
pokonkursowa
wrzesień 2013 r.
zespół ds. SzPZ
regulaminy;
wyniki
konkursów;
sprawozdania;
dokumentacja
zdjęciowa;
wystawy
pokonkursowe
4 etapy w ciągu
całego roku
szkolnego
na bieżąco
zespół ds. SzPZ
regulamin,
wyniki konkursu;
sprawozdanie,
dokumentacja
zdjęciowa;
wystawy
pokonkursowe
listopad 2013 r.
zespół ds. SzPZ
regulamin;
wyniki konkursu;

dokumentacja
szkolna

analiza
dokumentów
obserwacje
uczniów;

obserwacje
uczniów;

sprawozdania;
wyniki konkursów;
ankiety;
dokumentacja
zdjęciowa

analiza
wyników i
sprawozdań;
sondaż wśród
nauczycieli,
pracowników,
uczniów i
rodziców
(wywiad)

kodynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco
(po
zakończeniu
każdego
konkursu)

-

-

organizowanie
konkursów
międzyszkolnych;

organizowanie

konkursie

recytatorski dla kl.
IV - VI

p. Anna
Lewoc,
p. Mirosława
Skorupska

sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa,
styczeń 2014 r.
zespół ds. SzPZ

35%uczniów
weźmie udział w
konkursie

„Piosenka
promująca
zdrowie” - konkurs
piosenki klas 0- III

p. J. Kalisz,
p. U.
Godlewska

40%uczniów
weźmie udział w
konkursie

Konkurs wiedzy o
zdrowiu dla klas II
i III

p. W.
Witkowska (kl.
II)
p. A.
Sierzputowska
(kl. III)

100%uczniów
weźmie udział w
konkurach i
zabawach

„To i owo o
zdrowiu” konkursy i zabawy
dla klas I - III

p. W.
Witkowska
p. A.
Sierzputowska
p. R. Basiewicz

30% uczniów
weźmie udział w
konkursie

„Moja rodzina dba
o zdrowie” konkurs plastyczny

p. A.
Karanowska,
p. J. Zgódka

regulamin;
wyniki konkursu;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa,
kwiecień 2014 r.
zespół ds. SzPZ
regulaminy;
wyniki
konkursów;
sprawozdania;
dokumentacja
zdjęciowa;
maj 2014 r.
zespół ds. SzPZ
regulaminy;
wyniki
konkursów;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa,
czerwiec 2014 r.
zespół ds. SzPZ
regulamin;
wyniki konkursu;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa;
wystawa
pokonkursowa
maj 2014
zespół ds. SzPZ
regulaminy;

35% uczniów

„Jesienne dary”

p. A.

własne
nauczycieli i
uczniów

własne
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sprawozdanie;
obserwacje
uczniów;
wyniki konkurs;
dokumentacja
zdjęciowa;

analiza
dokumentacji;
sondaż wśród
nauczycieli,
pracowników,
uczniów i
rodziców
(wywiad)

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
czerwiec
2014 r.

wystaw;

wykona prace na
wystawę

60%uczniów
wykona „cuda z
warzyw i
owoców”

30% uczniów
weźmie udział w
wiosennej
promocji zdrowia

- akcje
adresowane do
uczniów i całej
społeczności
szkolnej;

„Cuda z warzyw i
owoców”

„Wiosenna
promocja zdrowia”
(np. stworek z
rzeżuchy)

wszystkie klasy
IV – VI
przygotują się i
aktywnie
uczestniczą w
turnieju

Turniej klas „Klasa
na Medal”

wszystkie klasy z
wychowawca-mi
przygoto-wują się
i uczestniczą w
festynie

Festyn szkolnorodzinny pod
hasłem „Zdrowa
rodzina” (na nim
min. „Sałatkowy
festiwal”, gry i
zabawy, prezentacja działań zrealizowany w ciągu
roku szkolnego)
gromadzenie i

50% rodziców
uczestniczy w
festynie
6. Publikacje

Karanowska,
p. J. Zgódka,
p. E.
Rafałowska

50% uczniów

uczniów

sprawozdania;
październik 2013
zespół ds. SzPZ
regulamin;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa

p. B. Pudlis
p. R.
Basiewicz,
p. U.
Godlewska

Dyrektor
szkoły p.
Andrzej
Zdanowski,
wszyscy
nauczyciele i
pracownicy
szkoły
p. Mirosława

obserwacje
uczniów;
dokumentacja
zdjęciowa;

listopad 2013
zespół ds. SzPZ
regulamin;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa

p. J. Gromada
p. U.
Maksimowicz

Samorząd
Uczniowski
p. Ewa Przekop
i klasa VI c,
p. Ewa
Grabowska

sprawozdania;
dokumentacja
zdjęciowa

brystole,
mazaki,
kredki, papier
ksero
zakupione z
funduszy
szkoły oraz
materiały
własne
uczniów i
nauczycieli

marzec/kwiecień
2014
zespół ds. SzPZ
regulamin,
wyniki turnieju,
sprawozdanie,
dokumentacja
zdjęciowa,
marzec 2014 r.
zespół ds. SzPZ
plan działań;
wyniki
konkursów;
sprawozdanie;
dokumentacja
zdjęciowa,

sprawozdania;
dokumentacja
zdjęciowa;
artykuł do prasy
lokalnej

analiza
sprawozdań;
sondaż wśród
nauczycieli,
pracowników,
uczniów i
rodziców
(wywiad)

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco
po każdej
wystawie

analiza
dokumentacji;
sondaż wśród
nauczycieli,
pracowników,
uczniów i
rodziców
(wywiad)

koordynator
zespołu ds.
SzPZ
na bieżąco

maj 2014 r.
zespół ds. SzPZ
fundusze
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wystawka;

sprawozdanie

analiza

koordynator

dotyczące
zdrowia.

7. Podsumowanie działań.

interesuje się
publikacjami na
temat zdrowego
żywienia

eksponowanie w
szkolnej bibliotece
książek i publikacji
o tematyce
prozdrowotnej

Skorupska,
p. Anna
Chmielecka

100% uczniów i
nauczycieli
uzupełnia i
oddaje ankiety

ewaluacja końcowa;
ankiety do
rodziców i uczniów
(oparte o
wyznaczone
kryteria sukcesu);
opracowanie
wniosków z
realizacji programu
w roku szkolnym
2013/2014

zespół ds.
SzPZ

przedstawienie
rezultatów
podjętych działań
na podstawie
materiałów i
sprawozdań
dostarczonych
przez nauczycieli
na posiedzeniu
Rady
Pedagogicznej
zaplanowanie
kolejnego obszaru
badanie potrzeb
środowiska

p. Barbara
Dardzińska

70 % rodziców
oddaje ankiety

szkoły

papier ksero
zakupiony z
funduszy
szkoły

dokumentacja
zdjęciowa;

kierownika
biblioteki;

na bieżąco przez
cały rok szkolny
zespół ds. SzPZ
ankiety

dokumentacja
zdjęciowa;

maj 2014 r.
zespół ds. SzPZ

zespół ds.
SzPZ

analiza ilościowa
i jakościowa
ankiet
lipiec/sierpień
2014 r.
zespół ds. SzPZ
raport końcowy
sierpień 2014 r.

plan działań
sierpień 2014 r.
zespół ds. SzPZ
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zespołu ds.
SzPZ
styczeń i
czerwiec
2014 r.

prezentacja
wyników ankiet i
obserwacji
na szkolnej stronie
www. i podczas
festynu
raport końcowy

zapis w księdze
protokołów
posiedzeń Rady
Pedagogicznej

zespół ds. SzPZ

zespół ds.
SzPZ

dokumentacji;

sprawozdanie z
zebrania zespołu

analiza
dokumentacji
szkoły;
ankiety

koordynator
zespołu ds.
SzPZ

