PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM ,,Kocham to, co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień!”
w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW
W RÓWNEM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 SZZPZ będzie realizował działania :
 Podnoszenie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 Promowanie problematyki bezpieczeństwa wśród młodzieży
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów.


Integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców oraz osób współpracujących ze środowiskiem szkolnym na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.

 Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy.
 Dzielenie się wiedzą na temat możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa w szkole.
 Eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań
 Informowania i promowania działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły.
 Zaangażowania rodziców wspólne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem
 Prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących bezpieczeństwo, zaangażowanie się w programy
zewnętrzne

Cel główny –Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią

Kryteria sukcesu
 Integracja działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
 Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.
 Aktywna współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.
 Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji młodzieży z zakresu ochrony zdrowia i życia i radzenia sobie
w sytuacjach problemowych i stresogennych.
 Zmobilizowanie rodziców do kontroli i sprawowania odpowiedzialnej opieki nad bezpieczeństwem swoich dzieci
w czasie wolnym i pozalekcyjnym.
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów
Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Sposób
dokumentowania

1.Spot filmowy o
bezpieczeństwie-udział
w Wojewódzkim
Konkursie ,,Bezpieczne
wakacje”
2.Wojewódzki Konkurs
plastyczny ,,Bezpieczne
wakacje”

Nakręcenie spotu o

B. Bek

X 2014r.

Spot

zasadach

A. Cyran

IX-X 2014r.

Prace uczniów

bezpieczeństwa
Udział uczniów w
konkursie plastycznym

D. Dołęgowska

3.Bezpiecznie z
piosenką- festiwal
,,Piosenka wśród dzieci”

XI 2014r.

zdjęcia

G. Lijana

XI 2014r.

zdjęcia

X 2014r

zdjęcia

X 2014r.

Zdjęcia

Udział uczniów w

K.Patla –opiekun SKO

szkolnym konkursie

,,Skarbuś”

piosenki o tematyce
bezpieczeństwa na
drogach ,w szkole, w
domu, podczas zabaw
4.Pierwsza pomoc
przedmedyczna –kurs
udzielania pomocy

Udział uczniów,
nauczycieli ,rodziców w
kursie udzielania
pomocy

5. Spotkanie z
policjantem

Pogadanka na temat

Dyr. Katarzyna

bezpieczeństwa

Reczkowska- Buryła

6. Bądź bezpieczny!spotkania RodzicówNauczycieli-Uczniów z
cyklu Niedzielne,
aktywne i bezpieczne
popołudnie ,,Razem”

Spotkanie rodziców,

D. Dołęgowska

uczniów, nauczycieli w

B. Bek

ramach działania

uczniowie, Rada

projektu ,,Szkoła

Rodziców

współpracy” -pokaz
motocykli, nauka
sztucznego oddychania,
zabawy plastyczne

7.Spektakl teatralny o
profilaktyce przeciw
agresji i przemocy

Przygotowanie i

D. Dołęgowska

przedstawienie z

Uczniowie kl. III gim.

XII 2014r.

Zdjęcia

zdjęcia

elementami teatru cienia
8.Próbna ewakuacja

9.Zumba dla
najmłodszych

Przeprowadzenie

Dyr. Katarzyna

XI 2014r

próbnej ewakuacji

Reczkowska Buryła

IV 2015r.

szkoły.

G.Lijana

Udział uczniów kl. 0-III

Dyr. Katarzyna

w zajęciach

Reczkowska- Buryła

Cały rok 2014/2015

zdjęcia

IV 2015r

zdjęcia

XII 2014r.

zdjęcia

pozalekcyjnych
10.Bezpieczna szkoła
z Lokatką Żyrafką

Udział uczniów w

K.Patla –opiekun SKO

szkolnym konkursie

,,Skarbuś

11.Bezpieczny stok,
lodowisko.

Wyjazd uczniów na

G.Lijana

narty, łyżwy.
Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas
zjazdów na nartach,
jazdy na łyżwach

I 2015r

II 2015r.

Zdjęcia

D. Dołęgowska

X,XI 2014r.

zdjęcia

12. Bądź bezpieczny!spotkania RodzicówNauczycieli-Uczniów z
cyklu Niedzielne,
aktywne i bezpieczne
popołudnie ,,Razem

Zjazdy na ,,Byle czym”

Rada Rodziców

Kulig

D.Dołegowska

13.Szkolne graffiti

Artystyczny przekaz

B.Bek
Przew. SU

zasad bezpieczeństwa
14. ,,Bezpieczeństwo
uczniów”

Lekcje wychowawcze

wychowawcy

Cały rok

15.,,Bezpieczna szkołabezpieczny uczeń”

Udział w ogólnopolskim

J. Drobiniak

II 2015r.

J. Drobiniak

Cały rok

Zdjęcia

Pogadanka o zasadach

Dyr. K. Reczkowska-

V 2015r.

zdjęcia

przeciwpożarowych

Buryła

konkursie-eliminacje
szkolne

16.Karta rowerowa

Udział uczniów kl. IV w
kursie

17.Spotkanie ze
strażakami

18.Europejski Kodeks
Walki z Rakiem

Przeprowadzenie działań B.Klecha

Cały rok

informacyjnych,

sprawozdania,

szkoleniowych wśród

uczniów

rodziców

Plakat klasowy z okazji

lista

obecności nauczycieli,

uczniów, nauczycieli,

19. Plakat o
bezpieczeństwie na
przerwach

Zdjęcia,

Wychowawcy

XI 2014r

Zdjęcia plakatów

Dnia Patronów

Szkolny Zespół Szkoły Promującej Zdrowie
Koordynator D. Dołęgowska

