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PLAN   DZIAŁAŃ  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR 2  W NOWYM   SĄCZU  

OPRACOWANY  NA POTRZEBY  SZKOŁY PROMUJĄCEJ  ZDROWIE 

Został stworzony w oparciu o : 

- statut szkoły; 

- program wychowawczo-profilaktyczny  

- program edukacji zdrowotnej 

-szkolenia nauczycieli w zakresie ,,Cyber Mocna Szkoła” 

 

W latach 2020/21  będą prowadzone działania w zakresie           

- bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii 

oraz podejmowanie działań ze zwróceniem uwagi na zdrowy styl życia 

Cele programu : 

* 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;    

* zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ; 

*proponowanie  ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania  

zainteresowań uczniów; 

* propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI 

 

PROBLEM   DZIAŁANIE     

ODPOWIEDZTALNI 

Bezpieczeństwo 

i higiena 

zwłaszcza  w 

czasie pandemii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W związku z panującą pandemią  

na stronie szkoły w zakładce Szkoła 

Promująca Zdrowie  będą udostępnianie  

materiały  edukacyjne  dla rodziców .  

 Nauczycielom  materiały będą  

przekazywanie również  

w e-dzienniku.  

 Materiały przesłane   nauczycielom 

będą wykorzystane  w pracy z 

uczniami . 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 Dbanie o zdrowie-Promowanie, 

zapobieganie i kształtowanie 

umiejętności przestrzegania procedur 

związanych z bezpieczeństwem w 

szkole w czasie epidemii w związku z 

COVID-19: 

• procedury 

• lekcje wychowawcze 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Czynniki sprawiające nadużywanie 

smartfonów – Fundacja „Dbam o mój 

zasięg” 

//dbamomojzasieg.com/jakie-czynniki-

sprawiaja-ze-dzieci-i-mlodziez-

nadmiernie-przywiazuja-sie-do-

smartfonow/ 

Zespół SPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

wychowawcy,  

wszyscy  

nauczyciele 

 

 

 

 

zespół SPZ 
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Zdrowy styl 

życia 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

NAJWAŻNIEJSZE STRONY WARTE 

ODWIEDZENIA PRZEZ RODZICÓW I 

NAUCZYCIELI 

 https://www.youtube.com/watch?v=S4_oVp
KorQA&t=83s– wyniki badań podłużonych o 
ważności relacji – wystąpienie TED. 

 http://domowykodeks.pl/wp-
content/uploads/2018/02/Kodeks-1-1.pdf – 
wzór domowego kodeksu odpowiedzialnego 
korzystania z mediów cyfrowych. 

 http://domowykodeks.pl/wp-
content/uploads/2018/02/Wyniki-
badań_IKONOGRAFIKI.pdf– najważniejsze 
wyniki badań poświęcone zjawisku 
fonoholizmu zrealizowane w latach 2015-
2016. 

 http://domowykodeks.pl/wp-
content/uploads/2018/02/Naogowe-
korzystanie-z-telefonow-komórkowych.-
RAPORT-Z-BADAŃ.pdf– raport z badań 
dotyczący zjawiska fonoholizmu – wersja 
pełna. 

 https://dbamomojzasieg.com/wp-
content/uploads/2016/04/Oferta-
warsztatów-2017.pdf– oferta warsztatów 
edukacyjnych Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. 

 https://dbamomojzasieg.com/pomoce-
dydaktyczne/– inne pomoce dydaktyczne. 

 http://mamatatatablet.pl– film edukacyjny 
autorstwa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

 http://uwaznirodzice.pl– film edukacyjny 
autorstwa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

[1]Więcej na 

http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/a

rticle/view/469/335 

[2]Wyniki podane z badań wstępnych 

zrealizowanych w latach 2017-2018 w ramach 

projektu pt.: „Młodzi Cyfrowi – Cyfrowi 

Rodzice”, na próbie 30.772 uczniów. Więcej o 

projekcie na https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-

cyfrowi/D 
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 Rodzicu! 

<<<<<<<<< Wykaż się kreatywnością 

w organizowaniu czasu wolnego dla 

swojego dziecka, przypomnij sobie w 

jaki sposób sam spędzałeś czas, kiedy 

dostęp do urządzeń mobilnych był 

niemożliwy/bardzo ograniczony. 

Organizacja przestrzeni szkolnej 

sprzyjającej wypoczynkowi na przerwach 

Tworzenie tematycznych kącików 

zainteresowań i gazetek o problematyce 

zdrowotnej 

__________________________________

Zajęcia wychowania fizycznego 

prowadzone na świeżym powietrzu 

(boisko szkolne lub MOSiR) 

 

 

 

Rodzice 

 

 

 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele 

prowadzący  

zajęcia wf 

 

 

1.Propozycja dla uczniów organizacji dnia podczas zdalnego nauczania przy 

uwzględnieniu: 

- pobudki  

- zdrowego śniadania, 

- drugiego śniadania (stworzenie „książki kucharskiej” ze zdrowymi 

propozycjami)  

- zdrowe przekąski: zaplanowanie zdrowego tygodnia np. poniedziałek – dzień 

zbożowego batonika, wtorek – dzień jogurtu, środa – dzień zdrowego soku, 

czwartek – dzień orzechów, piątek – dzień suszonych owoców: pisanie 

sprawozdania przez dzieci na temat „Idę z mamą na zakupy – co wkładamy do 

koszyka” 
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- zaplanowanie spaceru  po zajęciach zdalnych, aktywność fizyczna: linki do 

zestawów ćwiczeń 

Lub zaplanowanie tygodnia sportu np. poniedziałek – dzień skakanki, wtorek – 

ping - ponga, środa – dzień tańca, czwartek – dzień rozciągania, piątek – dzień 

relaksacji , 

- dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu – hasło szklanka wody lepsza 

od kawy i energetyków, czy gazowanych napojów - plakaty 

- czas odrabiania lekcji (propozycja godziny do dwóch), 

- czas relaksu, odpoczynku w gronie rodziny 

Ewaluacja: refleksja uczniów na temat życia z planem podczas zdalnego 

nauczania 

2.  Przygotowanie prezentacji na temat sposobów organizacji dnia z 

uwzględnieniem efektywnego wykorzystania czasu 

3. Zwrócenie uwagi na konieczność utrzymywania pomieszczenia, biurka w 

czystości, wietrzenie pomieszczenia – filmiki z internetu. 

4. Quiz na temat zdrowego stylu życia 

5. Współpraca ze szkolną gazetką : zamieszczanie artykułów, plakatów, 

krzyżówek 

6. Stworzenie zasad savoir – vivre na lekcjach zdalnych. 

 

 

Program podlega ewaluacji, czyli sprawdzeniu stopnia realizacji założonych 

celów i działań profilaktycznych. Informacje do ewaluacji pozyskiwane będą 

poprzez : 

= ankiety, 

= obserwacje, 

= sprawozdania z realizacji poszczególnych programów profilaktycznych, 
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   Narzędzia do ewaluacji będą skierowane do 

- uczniów; 

- nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

- rodziców i opiekunów uczniów. 

Ewaluacja będzie prowadzona przez Zespół Promocji Zdrowia. 

 


