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Wstęp 

Szkoła została powołana do życia w 1843 roku jako pierwsza w Nowym Sączu 

placówka żeńska. Do 1899 roku była jedyną tego rodzaju placówką w mieście. 

Pierwotnie trzyklasowa (trywialna) przez cały okres działalności zmieniała 

swoją strukturę organizacyjną. Od momentu założenia borykała się z 

trudnościami lokalowymi. Dopiero w 1883 roku otrzymała od władz miasta 

budynek przy ulicy Węgierskiej (obecnie Jagiellońska 32). 

W roku 1887 placówka przyjęła imię św. Jadwigi (Śląskiej). W 1914 roku 

szkołę zajęły wojska austriackie, mieściły się tu kolejno: szpital epidemiczny, 

pruski lazaret wojskowy. Nauka odbywała się więc w wynajmowanych 

pomieszczeniach prywatnych lub należących do innych nowosądeckich szkół. 

Do własnego budynku szkoła żeńska powróciła w odrodzonej Rzeczypospolitej 

Polskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej zajęło go natomiast wojsko 

niemieckie. Mimo braku bazy lokalowej szkoła nadal działa, prowadząc 

nauczanie w różnych budynkach miasta. 

W 1946 roku wróciła „do siebie”, przystąpiono do usuwania zniszczeń 

wojennych, odbudowywania zaplecza dydaktycznego. W latach pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, z przyczyn politycznych, szkołę nazwano im. Królowej 

Jadwigi. W roku szkolnym 1964-1965 szkołę żeńską przemianowano na 

ośmioletnią podstawową koedukacyjną. Doniosłym wydarzeniem w jej życiu 

była uroczystość 100-lecia istnienia budynku szkolnego, 140-lecie działalności 

szkoły (w 1983 roku). Ufundowano wówczas sztandar, skomponowano hymn 

szkoły. W roku 1997, w związku z kanonizacją królowej Jadwigi, zmieniono 

nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w 

Nowym Sączu. 

  



Szkoła ma dwie lokalizacje główny budynek mieści się na ul. Jagiellońskiej 32 

i przy ul. Barbackiego 34a z trzema oddziałami :klasą pierwszą, drugą i trzecią. 

W tym roku w klasach I- VI jest 400 uczniów. 

- 2 oddziały przedszkolne- liczą 37 dzieci  

- funkcjonuje 1 oddział specjalny dla dzieci niedosłyszących 

- 1 oddział przyszpitalny. 

 

W szkole pracuje  50 nauczycieli. 

 

Baza szkoły to: 

- 3 sale gimnastyczne,  

- 2 świetlice,  

- kuchnia i jadalnia, 

 - sklepik szkolny, 

-  gabinet pedagoga, pielęgniarki, 

-  gabinet neurodydaktyczny  -  wspierania wczesnego rozwoju dziecka,  

- 2 sale na zajęcia komputerowe,  

- 7 sal wyłącznie do nauki w klasach I-III,  

- szatnia z szafkami indywidualnymi, oddzielna szatnia dla oddziałów "0",  

- sala przyrodnicza,  

- 10 sal wyposażonych w tablicę interaktywną. 

W szkole prowadzi się liczne działania w zakresie edukacji prozdrowotnej. 

Głównym naszym celem jest kształtowanie wśród społeczności szkolnej 

zachowań sprzyjających zdrowiu i promujących zdrowy styl życia.  

 

 



PLAN   DZIAŁAŃ  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR 2  W NOWYM   

SĄCZU  OPRACOWANY  NA POTRZEBY  SZKOŁY PROMUJĄCEJ  

ZDROWIE 

Został stworzony w oparciu o : 

- statut szkoły; 

- program profilaktyki; 

- program wychowawczy; 

- program edukacji zdrowotnej. 

W pierwszej kolejności zidentyfikowano istniejące problemy i wybrano spośród 

nich priorytetowe. 

         

Zdiagnozowano następujące problemy : 

- bezpieczeństwo i higiena,  

- współpraca wewnątrz społeczności szkolnej , 

- zdrowy styl życia. 

 

Cele programu : 

 podejmowanie działań podnoszących prestiż szkoły;  

 zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: 

prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy, aktywność 

ruchową; 

 stworzenie przyjaznego  klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację, 

humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie;    

 zadbanie o wystrój szkoły, klas i korytarzy; 

 zachęcanie rodziców do odwiedzania szkoły i współpracy z nią; 

 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ; 

 zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania 

zainteresowań uczniów; 

 propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 



ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI 

 

PROBLEM DZIAŁANIE 
ODPOWIEDZ

TALNI 
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Sprzątanie świata M. Jarosz 

Jarmark św. Jadwigi – przetwory zimowe 

(w konwencji średniowiecznej) 

B. Szczypuła 

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Międzynarodowy Dzień Głuchego M. Laciuga 

Zabawy andrzejkowe 

Wychowawcy 

k
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Artystyczna kawiarenka A. Małek 

Mikołajki szkolne 

Ks. K. Ciebień 

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Szkolne spotkanie przy wigilijnym stole 

 

J. Mucha 

R. Wajda 

Ks. K. Ciebień 

Multilingual Christmas Wall Collage 
E. Poręba -

Szarkowska 

Jarmark św.Jadwigi – ozdoby choinkowe 

(w stylu średniowiecznym) 

A. Małek 

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Kolędnicy Misyjni E. Fiut 

Zabawa karnawałowa biletowana + loteria 

fantowa św. Jadwigi 

U Bajorek 

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Jarmark św. Jadwigi – ozdoby 

wielkanocne 

K. Fałowska  

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Festiwal Talentów św. Jadwigi K. Kumor 



M. Wideł 

Wymiana ze Schwerte A. Markiewicz 

Święto Szkoły 20-lecie kanonizacji 

Królowej Jadwigi 

 

A. Markiewicz 

M. Lebdowicz 

E. Kawik 

Wychowawcy 

klas 0-VI 

Dzień Rodziny 

B. Gorzkiewicz 

Wychowawcy 

klas 0- VI 

Konkurs języka migowego M .Smajdor 

Konkurs o Nowym Sączu – Nowy Sącz od 

czasów najdawniejszych do czasów 

współczesnych 

E. Kawik 

 

Konkurs o Świętej Jadwidze Królowej 

patronce naszej szkoły 
E. Kawik 

Budujemy mosty międzypokoleniowe 

poznając prace i pasje naszych rodziców i 

dziadków 

R. Wajda 

Działalność szkolnego radiowęzła 

Tworzenie tematycznych kącików 

zainteresowań i gazetek o problematyce 

zdrowotnej 

Nauczyciele wg 

potrzeb 
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Rekord świata w resuscytacji. Stworzenie 

sali pierwszej pomocy przedmedycznej. 

A. Czeluśniak 

 

Apel szkolny o cyberuzależnieniach J. Chruślicka 

Szkolny konkurs plastyczny „Stop 

uzależnieniom” 
J. Chruślicka 

Znajdź właściwe rozwiązanie – program 

dla klas IV-VI 
J. Chruślicka 

Czyste powietrze wokół nas – program dla 

klas I-III 
N. Jendrusik 

Nie pal przy mnie proszę – program dla 

wychowania przedszkolnego 
N. Jendrusik 

Karta rowerowa – moje pierwsze prawo 

jazdy 
A. Czeluśniak 

Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym” 
A. Czeluśniak 

Międzyszkolny konkurs wiedzy o 

uzależnieniach – SOIK – „Bądź 

przezorny” 

J. Chruślicka 

Pracownia Wspierania Wielostronnego 

Rozwoju Dziecka 
U. Bajorek 

Zajęcia wychowania fizycznego 

prowadzone na świeżym powietrzu 

(boisko szkolne lub MOSiR) 

Nauczyciele 

wych. fiz. 

 

Festiwal biegowy w Krynicy Zdroju 
R. Wajda 

M. Rams 

Dzień Sportu PWSZ 

Działania szkolne w UKS „Dwójka”, SKS 

i w kołach sportowych 

 

P. Szafran  

J. Biernacki 

P. Zalewski 
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Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Eko- 

Planeta 
R. Sowa 

Tematyczny Konkurs Przyrodniczy 
R. Sowa  

M. Jarosz 

VIII Memoriał im. F. Wolaka – Turniej 

piłki ręcznej uczniów szkół podstawowych 

P. Szafran  

 



Mistrzostwa Szkoły w Unihoku P. Zalewski 

Szkolna i ogólnopolska akcja „Śniadanie 

daje moc” 

Wychowawcy 

klas 

Udział  projektach „Warzywa i owoce w 

szkole” i „Szklanka mleka” 
Wychowawcy 

Nauka pływania na basenie N-le klas III 

Udział w Ogólnopolskim Projekcie 

„Zdrowo jem, więcej wiem”. 
M. Rams 

Pokaz prawidłowej postawy ciała 
Pielęgniarka 

szkolna 

Fluoryzacja i badania bilansowe H. Tokarz 

 

 

 

 

 

Program podlega ewaluacji, czyli sprawdzeniu stopnia realizacji założonych 

celów i działań profilaktycznych. Informacje do ewaluacji pozyskiwane będą 

poprzez : 

 wywiady, 

 ankiety, 

 analizy dokumentacji. 

 obserwacje, 

 sprawozdania z realizacji poszczególnych programów profilaktycznych, 

 analizy wytworów pracy uczniów i ich zaangażowanie w działania 

promujący zdrowy styl życia. 

 

Narzędzia do ewaluacji będą skierowane do 

- uczniów; 

- nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

- rodziców i opiekunów uczniów. 



 

Ewaluacja będzie prowadzona przez Zespół Promocji Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 


