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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  

-szkolenia nauczycieli w zakresie ,,CyberMocna Szkoła” 

-program opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole, 

-plany wychowawcze, plany pracy. 

 

W latach 2021/22  będą prowadzone działania w zakresie  

Wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły  oraz poczucia 

bezpieczeństwa. 

 

 

Cele programu : 

* zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie : 

higienę pracy, aktywność ruchową; 

*jak prawidłowo korzystać z nowych technologii ; 

* stworzenie przyjaznego  klimatu w szkole poprzez dobrą komunikację,  

emocjonalne wsparcie, współdziałanie;    

* zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ; 

*proponowanie  ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania  

zainteresowań uczniów; 
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* propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

 

 

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI 

 

PROBLEM 

 

  DZIAŁANIE     ODPOWIEDZTALNI 

Wzmacnianie 

pozytywnego 

klimatu szkoły  

oraz poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• W związku z panującą pandemią  

Covid-19 

na stronie szkoły w zakładce Szkoła 

Promująca Zdrowie  będą udostępnianie  

materiały  edukacyjne  dla rodziców .  

• Materiały przesyłane   nauczycielom 

będą wykorzystane  w pracy z 

uczniami na godzinach 

wychowawczych i apelach. 

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

• 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 

• <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

• Fundacja Dzieci Niczyje- korzystanie 

z materiałów szkoleniowych dla 

rodziców, uczniów, nauczycieli. 

Zespół SPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

wychowawcy,  

wszyscy  

nauczyciele 

 

nauczyciele klas1-

8 
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• Fundacja Szkoła na Widelcu-  

• Organizacja pracy świetlicy. 

 

• Maraton resuscytacji PCK 

  

Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej 

sprzyjającej wypoczynkowi na przerwach 

Ubogacanie  tematycznych kącików 

zainteresowań i gazetek o problematyce 

zdrowotnej. 

 

• Zajęcia wychowania fizycznego 

prowadzone na świeżym powietrzu 

(boisko szkolne lub MOSiR), 

• Zajęcia dodatkowe sportowe, 

WFZAWF, Gramy w ręczną,  

• Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski 

Klub Sportowy ,,Dwójka” 

•  koła zainteresowań 

• Korzystanie z ofert teatrzyku 

edukacyjnego kamishibaj, 

• Współpraca z ajentem stołówki 

szkolnej, zdrowe żywienie, 

• Uaktywnianie uczniów w ramach 

PCK i Wolontariatu 

• Prezentacje przygotowywane przez 

uczniów klas obejmujące tematykę 

bezpieczeństwa w sieci  i 

prawidłowych nawyków zdrowotnych 

• Realizacja projektów : 

,,Dziel się uśmiechem”, 

XII edycji programu "Mamo , tato 

E.Węglarska 

M.Węglarz 

 

A.Czeluśniak, 

 

Wychowawcy 

dyrektor 

wychowawcy, 

rodzice, uczniowie 

 

Nauczyciele 

 w-f 

 

 

Klasy 0-3 

wychowawcy 

 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Opiekun PCK 

 

Wychowawcy klas 

4-8 

Zespół SzPZ 

Wych.klas1-3 
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Uroczystości 

szkolne 

aktywizujące 

społeczność 

szkolną, 

powiązane z 

kalendarzem 

imprez 

 

wolę wodę”, 

,,Zdrowo jem, więcej wiem” 

 

 

Uroczystości szkolne  Ślubowanie klas 

pierwszych 

 

 

 

 

• Mikołajki szkolne dla klas 0 – VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal Talentów Jadwigi połączony ze 

Świętem Szkoły 

 

Dzień Sportu – PWSZ 

 

 

B.Bołoz 

M. Rams 

U.Szot- Mietz 

s. Hiacynta 

I.Szczurek, R. 

Wajda.J Biernacki, 

M.Oleniacz, 

 dyr. E. Kawik 

J.Makara 

Ks. A. Bajorek 

s.Hiacynta 

wych. Klas 0-8 

 

G. Wojnar- Milan, 

M. Boruch, 

M.Rams 

B. Szczypuła 

P.Zalewski, 

 

J.Biernacki 

P.Zalewski 

P.Szafran 
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Program podlega ewaluacji, czyli sprawdzeniu stopnia realizacji założonych 

celów i działań profilaktycznych. Informacje do ewaluacji pozyskiwane będą 

poprzez : 

= ankiety, 

= obserwacje, 

   Narzędzia do ewaluacji będą skierowane do 

- uczniów; 

- nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły; 

- rodziców i opiekunów uczniów. 

Ewaluacja będzie prowadzona przez Zespół Promocji Zdrowia. 

 

 


