
PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

Zespole szkóŁ publicznych W ŁĘKNICY 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

ZADANIE 

OGÓLNE 

ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE - 

TEMAT 

PRZEWIDYWANE 

EFEKTY 

TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

INTEGRACJA 
ŚRODOWISKA 
SZKOLNEGO 

Pasowanie na Ucznia Klasy 
Pierwszej. 
Scenariusz imprezy. 

 Uczniowie stają się 
pełnoprawnymi 
członkami społeczności 
szkolnej. 

X 2015 Wychowawcy klas I i II 
Opiekun samorządu szkolnego. 

 
WSPÓŁDZIAŁANIE I 
ŻYCIE W ZESPOLE 

Działalność Samorządu 
Uczniowskiego. 

 Życie społeczne oparte 
na zasadach 
samorządności 

 Aktywne i twórcze 
uczestnictwo w życiu 
społecznym 

 Gotowość do współpracy 
i współdziałania 

 Otaczanie opieką 
uczniów mających 
problemy w nauce. 

Cały rok szkolny Dyrektor  
Opiekun SU 



Organizacja imprez 
szkolnych, konkursów, 
wycieczek, Dzień Kobiet,  
Dzień Chłopca, andrzejki, 
dyskoteki, wigilie klasowe, 
Walentynki.   
 

 Samodzielność i 
aktywność  

 Organizacja życia 
kulturalnego w szkole i 
środowisku. 

 Współpraca i 
współdziałanie. 

 Tworzenie miłego 
klimatu szkoły. 

 Dyscyplina 
i odpowiedzialność. 

Według 
harmonogramu 
imprez szkolnych 
 

Opiekun samorządu szkolnego, 
Samorząd Szkolny, 
Wychowawcy,  
Rodzice. 

Koła zainteresowań. 
Organizacja pomocy 
koleżeńskiej doraźnej  
i stałej.  
Wolontariat. 
Udział w szkolnych, 
rejonowych i ogólnopolskich 
akcjach charytatywnych: 
- sprzątanie świata, 
- góra grosza, 
Świąteczna paczka, 
Pedagogizacja rodziców. 

 Tworzenie klimatu 
wspierającego zdrowie 
psychiczne 

 Rozwijanie zdolności 
twórczych, 
zainteresowań. 

 Zapewnienie pomocy 
uczniom z trudnościami 
w nauce,  

 Włączenie rodziców i 
członków społeczności 
lokalnej do udziału w 
życiu szkoły 

 Gotowość do współpracy 
i współdziałania i 
pomocy całej 
społeczności szkolnej 

 Mniejszy procent 
uczniów wagarujących 

Cały rok szkolny. Pedagog.  
Wychowawcy klas.   
Opiekun SU. 
Opiekunowie kół. 
Samorząd szkolny. 

Realizowanie bloków 
tematycznych na lekcjach 

 Eliminowanie zachowań 
agresywnych i agresji 

Podczas spotkań 
klasowych według 

Wychowawcy klas. 
Pedagog. 



wychowawczych : 
- porozumiewanie się, 
emocje. 
Realizacja cyklu zajęć 
dotyczących zachowań 
agresywnych 
Zapoznanie z kryteriami 
zachowania 
 i oceniania 
Ustalenie regulaminu 
klasowego i norm 
postępowania 
zapobiegających przemocy w 
klasie i budowaniu 
przyjaznej atmosfery w 
klasie. 
Dziennik wychowawcy ( 
pochwały i nagany) 
Przepisy prawa odnoszące 
się do zachowań 
ryzykownych dzieci i 
młodzieży 
 

słownej 

 Znajomość prawnych 
konsekwencji zachowań 
agresywno - 
przemocowych. 

 Przestrzeganie zasad 
kultury w różnych 
sytuacjach. 

 Przyjazne środowisko 
szkolne 

 

planu pracy 
wychowawcy, 
Zebrania z rodzicami. 

Przekaz informacji o 
kwalifikacji lekarskiej do WF. 

 Współpraca z 
nauczycielami WF w 
zakresie informacji o 
kwalifikacji lekarskiej do 
udziału uczniów w lekcji 
wf. 

Cały rok szkolny Pielęgniarka szkolna 
Nauczyciele wf 

Udział w projekcie 
,,Bezpieczna szkoła” pod 
hasłem "Szkoła bez barier" 

 Tolerancja i pomoc 
osobom 
niepełnosprawnym. 

 Bezpieczne środowisko 

Cały rok szkolny. Pedagog. 
Dyrektor. 
Wychowawcy klas. 
Społeczność szkolna. 



szkolne.   

Dyżury nauczycieli. Dyżury 
uczniowskie, jako pomoc 
nauczycielom dyżurującym  
Porządkowanie obejścia 
szkoły.  
Dbanie o wystrój klas i 
korytarzy.  
 

 Odpowiedzialność za 
szkołę i jej zewnętrzny 
wizerunek 

 Nawyk gospodarności 

 Szacunek dla 
poszanowania 
wspólnego dobra 

 Poprawa estetyki szkoły 
miła atmosfera pracy i 
nauki 

Cały rok szkolny. Nauczyciele. 
Samorząd szkolny. 
Społeczność szkolna. 

Bezpieczeństwo i pierwsza 
pomoc. 
Zajęcia pierwszej pomocy z 
udziałem klas I gimnazjum 
dla klas VI SP 

Uczestnicy zdobywają 
umiejętność: 

 Umiejętność 
postępowania 
sytuacjach zagrożenia 
życia udzielania 
pierwszej pomocy w 
przypadku oparzeń, 
złamań, skaleczeń. 

V 2016 Artur Góraleczko, uczniowie III 
klas gimnazjum 



Cykl lekcji z ,, Wychowania 
do życia w rodzinie” : 
Rola koleżeństwa i przyjaźni 
w życiu człowieka 
Galeria charakterów, czyli 
jacy jesteśmy? 
Moje mocne i słabe strony, 
czyli jak polubić siebie 
samego? 
Higiena okresu dojrzewania, 
Odpowiedzialność za swoje 
działania, ciąża itp. 
 
 

Uświadomienie sobie: 

 Własnego wpływu w 
budowanie wspólnoty 
grupowej i jej 
funkcjonowanie 

 Cech dobrego kolegi i 
przyjaciela 

 Że jestem 
odpowiedzialny za 
własny rozwój. 
Umiejętność 
refleksyjnego spojrzenia 
na siebie ( mocne i słabe 
strony) Wzrost poczucia 
własnej wartości 
Zrozumienie 
konieczności 
rozwiązywania 
konfliktów 
 

Według planu 
wynikowego. 

Nauczyciel WDŻ – Artur 
Góraleczko 

„Dzień bez papierosa” – 
konkurs plastyczny i 
wystawa prac. 

 Promocja postaw 
społecznych 

XI 2015 Iwona Przyślak 

„ Światowy dzień AIDS”  Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności 

 Przewidywanie 
konsekwencji własnych 
działań i zachowań 
ryzykownych. 

XII 2015 Iwona Przyślak  

Trzymaj formę „ Zdrowy jest 
trendy” 

 Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności 

 Przewidywanie 
konsekwencji własnych 

Cały rok Iwona Ambroziak 



działań i zachowań 
ryzykownych 

AKTYWNOŚĆ 
RUCHOWA 

Rozgrywki sportowe w 
ramach GIMNAZJADY 

Uczeń: 

 Potrafi określić i wybrać 
dyscyplinę sportu 
zgodną z jego 
zainteresowaniami  

 Pogłębia wiedzę na 
temat dyscyplin 
sportowych 

Cały rok szkolny 
według terminarza 

Artur Góraleczko, 
Jacek Szałęga, 

Zajęcia sportowe 
pozalekcyjne. 
Szkolny Klub Sportowy. 
Uczniowski Klub Sportowy. 
Usprawnienie uczniów  
i przygotowanie ich do 
zawodów sportowych. 
Starty w zawodach na 
różnym szczeblu 

Uczeń : 

 Rozwija swoje 

zainteresowania, 
zdolności i umiejętności 
w różnych sekcjach 
sportowych. 

 Kształtuje takie cechy 
charakteru jak: 
Zaangażowanie, dobre 
zachowanie, 

 Nieustępliwości, siły 
woli, walki 

 Podejmuje rywalizację 
sportową w duchu fair 
play 

 Osiąga sukcesy 

 Rozwija umiejętności 
Współpracy i działania w 
grupie 

 Ma świadomość korzyści  
płynących z 
systematycznej i 

Cały rok szkolny 
według terminarza 

Jacek Szałęga, 
Artur Góraleczko 



permanentnej 
aktywności ruchowej. 

 Promuje szkołę w 
środowisku lokalnym. 

Rozgrywki międzyklasowe o 
mistrzostwo szkoły- piłka 
nożna. 
 

 Inspirowanie uczniów do 
organizacji i udziału w 
imprezach rekreacyjno- 
sportowych 

 Wzrost zainteresowania 
życiem sportowym 
szkoły  

 Rozwijanie umiejętności 
współpracy i działania w 
grupie 

 

Cały rok szkolny 
według terminarza 

Artur Góraleczko, 
Jacek Szałęga, 

Kultura kibicowania. 
Zajęcia teoretyczne  
i praktyczne w terenie. 
Udział w imprezach  
i zawodach sportowych, jako 
kibic. ( Wyjazdy na zawody 
sportowe piłki koszykowej, 
nożnej.) 

Uczeń: 

 Przyjmuje rolę 
prawdziwego, wiernego 
kibica widowisk 
sportowych 

 Wspiera swoją drużynę 
zarówno w sytuacjach 
dobrych, jak i złych. 

 Swoją postawą promocje 
szkołę w środowisku 
lokalnym. 

 

Cały rok szkolny. Artur Góraleczko. 
Jacek Szałęga. 



Aktywność fizyczna 
nastolatków. 
Formy spędzania czasu 
wolnego. 
Zagospodarowanie ferii na 
sportowo. 
Zajęcia wg opracowanego 
harmonogramu. 

Promowanie oraz rozwijanie 
zainteresowań sportowo- 
rekreacyjnych 
Zapewnienie społeczności 
szkolnej i lokalnej ciekawego i 
bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego w sposób aktywny 
 

I 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele wf. 
 
 
 
 
 
 
 

Wypoczynek czynny i jego 
formy. 
Promocja zdrowego stylu 
życia. 
- XIV Lubusko - Saksoński 
Rajd Rowerowy. 
- Gwieździsty Rajd 
Rowerowy, 
- "kilometry dla zdrowia" - 
wycieczki rowerowe we 
współpracy z Uniwersytetem 
Zielonogórskim. 

Uczeń: 

 Poznaje najbliższą 
okolicę, jej walory 
przyrodnicze i 
historyczne.  

 Propaguje zdrowy styl 
życia. 

 Rozwija postawę 
patriotyczną związaną z 
tożsamością kultury 
regionalnej 

 Chętnie uprawiania 
turystykę rowerową 
promuje szkołę w 
środowisku lokalny 

IX – XI 2015 
III – VI 2016 

Iwona Przyślak, 
Andrzej Marszałek, 
Wychowawcy klas, 

Opracował Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie 

Przewodniczący Artur Góraleczko 

 

 


