PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM ,,Kocham to, co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień!”
w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW w RÓWNEM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

,,Zdrowie –to nie tylko brak choroby,
lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego społecznego i duchowego”

W roku szkolnym 2019/2020 SZZPZ będzie realizował działania dotyczące:






zdrowego odżywiania wśród uczniów i rodziców
informowanie i promowanie działań podejmowanych w szkole na stronie internetowej szkoły
opracowanie przez nauczycieli prelekcji z rodzicami w ramach zebrania ogólnego
zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe
prowadzenie przez cały rok szkolny różnych akcji propagujących zdrowe odżywianie, zaangażowanie się w programy zewnętrzne

Cel główny: poprawić poziom prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli

Zadanie

1.Przygotowanie planu
pracy na rok szkolny
2019/2020

2.Przekazanie informacji o
zadaniach programu
społeczności szkolnej

Forma realizacji


przedstawienie
przez koordynatora
diagnozy wstępnej,
wyłonienie problemów
priorytetowych,

opracowanie planu
pracy przez SZZPZ i
przyjęcie przez Radę
Pedagogiczna

umieszczanie
planu pracy oraz
informacji o działaniach
podejmowanych w szkole
na stronie
www.zsprowne.dukla.pl
 prowadzenie stałej
tablicy
dotyczącej wiadomości na
temat zdrowego
odżywiania (co miesiąc
gazetkę wykonuje inna
klasa)

przegląd
sprzedawanych

Odpowiedzialny

Termin

Sposób
dokumentowania
przeprowadzonych
działań

Koordynator Dorota
Dołęgowska

IX 2019

Protokół RP
Plan pracy na rok szkolny
2019/2020

Koordynator
Wszyscy nauczyciele
przekazujący informacje o
swoich działaniach do
pana J. Drobiniaka

X 2019r.
Aktualności
na bieżąco

Monitoring informacji w
szkolnym serwisie WWW

X2019-VI 2020r.

Zdjęcia gazetek na stronie
internetowej szkoły

Wychowawcy klas

X 2019r.
Koordynator Dorota
Dołęgowska, Katarzyna

3.Zaangażowanie
rodziców w działania
prozdrowotne

4.Zajęcia warsztatowe dla
młodzieży

5.Działania klasowe

6.Reklama zachowań
prozdrowotnych w
środowisku szkolnym,
lokalnym

produktów w sklepiku
szkolnym,
sprzedaż owoców
 Przedstawienie na
zebraniu
informacji o
podejmowanych
działaniach
Spotkanie z dietetykiemprelekcja dla rodziców,
uczniów
 Zaangażowanie rodziców
w działania klasowe,
szkolne
-Klasowe śniadanie

Przyrządzanie
zdrowych ,staropolskich
potraw, sałatek, surówek,
koktajli, deserów.

Lekcje
wychowawcze o zasadach
zdrowego żywienia

Nakręcenie
teledysku do piosenki o
zdrowiu

Sesja zdjęciowa promocja zdrowego stylu
życia

Festyn rodzinny –

Kołodziej

Dyrektor szkoły

I 2020r.

Zdjęcia na stronie
internetowej szkoły,
Facebooku

Rada Rodziców, Klasowe
Rady Rodziców

Cały rok szkolny

wychowawcy

Galeria zdjęć

Wychowawcy,nauczyciele
techniki

X 2019,XII 2019,II 2020,IV
2020
Cały rok szkolny
2019/2020

Wychowawcy, nauczyciele
przyrody, biologii

Wg planów
wychowawczych klas

Plakaty ,scenariusze zajęć,
zdjęcia

B. Bek, K. Zajdel

V 2020r.

Zdjęcia na stronie
internetowej szkoły,
Facebooku

D. Dołęgowska

X 2019r.

Rada Rodziców,

VI 2020r.

Zdjęcia na stronie
internetowej szkoły,
Facebooku

Promocja
zdrowego stylu

J.Drobiniak
7.Włączenie się w
programy zewnętrzne

8.Monitoring działań
i ewaluacja końcowa

9.Podsumowanie
zrealizowanych działań

wychowawcy


Redagowanie
i J.Drobiniak
wydawanie broszurki z
przepisami mojej babci.

Spotkanie
z Dyrektor,
pszczelarzem
G.Lijana

Piesze wyprawy

V 2020r.

Broszurka z przepisami

III 2020r

Zdjęcia na stronie
internetowej szkoły,
Facebooku


Program dla szkółporcja owoców, warzyw,
porcja mleka i produktów
mlecznych.
 ,, Zdrowo jem, więcej
wiem!”-projekt dla
zerówek i kl. I-III

Ewaluacja
podejmowanych działań
omówienie wyników na
posiedzeniu RP

Ankiety wśród
rodziców i uczniów

Prezentacja
raportu końcowego na
posiedzeniu Rady
Pedagogicznej przedstawienie rezultatów
działań na podstawie
sprawozdania

Cały rok szkolny
2019/2020

Zdjęcia na stronie
internetowej szkoły,
Facebooku

D. Dołęgowska

VI 2020r.

Prezentacja wyników
obserwacji i ankiet na
posiedzeniu RP

D.Dołęgowska

VI 2020r.

Zapis w protokole Rady
Pedagogicznej

Dyrektor, wychowawcy kl.
I-VI

Cały rok szkolny.

M. Rygiel

koordynatora opracowanie wniosków z
realizacji programu w roku
szkolnym 2019/2020 zaplanowanie działań w
zakresie kolejnego
obszaru potrzeb
środowiska szkolnego
Koordynator SZPZ D.Dołęgowska

