
 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

          PRIORYTET na rok szkolny:  Walka ze stresem.

BEZPIECZEŃSTWO

ZADANIA DO WYKONANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALN

E

ODBIORCY

Usprawnienie systemu informacyjno-decyzyjnego.
Stworzenie  przejrzystych  reguł  określających
sposoby postępowania nauczycieli i pracowników
szkoły w sytuacjach zagrażających uczniom.  

Przypomnienie  regulaminów  świetlicy,
korzystania  ze  stołówki,  przebywania
uczniów  na  korytarzach,  wchodzenia  na
teren  szkoły  osób  postronnych,  Rady
Pedagogicznej,   klasowych,  dyżurów
nauczycielskich.

v-ce dyrektor
 

uczniowie,
nauczyciele, pozostali
pracownicy.

Wdrażanie różnorodnych procedur 
zwiększających bezpieczeństwo.

Apel dotyczący bezpiecznego zachowania: 
„Bezpieczna  droga  do szkoły,  bezpiecznie
 w szkole  w domu  i na ulicy”. 
Zakaz wchodzenia na teren szkoły (poza 
poczekalnią) rodziców i innych osób.
Omawianie i podpisywanie regulaminów 
klasowych.
Sumienne wypełnianie dyżurów przez 
nauczycieli w czasie przerw.
 

v-ce dyrektor

p. woźna

wychowawcy
        

nauczyciele

 

uczniowie

rodzice, osoby obce

uczniowie

 



Realizacja programów dotyczących 
bezpieczeństwa.

 
Spotkanie z policjantem. v-ce dyrektor uczniowie klas I

Uwrażliwienie na potrzebę zachowania 
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi

Lekcje  wychowawcze,  pogadanki,
projekcja  filmu  na  wyżej  wymieniony
temat.

 nauczyciele  uczniowie

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
innych i nauka podstawowych zasad przy 
udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy. Straż Pożarna Uczniowie
Pracownicy szkoły

Przeprowadzanie apeli dotyczących 
bezpieczeństwa.

Apele porządkowe.
Apele dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
Apel „Bezpieczna droga do szkoły”
Apel „Witamy nowy rok. Jak postępować z
 fajerwerkami”
Apel „Bezpieczne zabawy zimowe” 
Apel „Bezpieczne wakacje” ( wyżej 
wymienione apele w formie inscenizacji).

 v-ce dyr.  Beata 
Wrzodak

J. Skowronek

B. Wysaków
H. Aniszewska
 
 

 Uczniowie

Uczniowie klas 
młodszych.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ZADANIA DO WYKONANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

ODBIORCY

Zwiększanie świadomości aktywności 
ruchowej.

Tworzenie atrakcyjnych form i metod 
organizacji lekcji, zachęcających do 
spędzania czasu wolnego w sposób 
aktywny.

nauczyciele uczniowie      

Innowacyjne formy spędzania aktywnie 
przerw międzylekcyjnych.

Taneczne przerwy.
Spędzanie przerw na dziedzińcu 
szkolnym.

C. Uzarewicz uczniowie

Propagowanie aktywnego spędzania czasu 
wolnego w zajęciach pozalekcyjnych oraz 
kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Koło  taneczne,  SKS,   gry  i  zabawy
ruchowe

C. Uzarewicz
M. Wę grzyn
A. Walkusz
K. Ciemiński
Wychowawcy 
świetlicy

uczniowie

Wdrożenie do aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz upowszechnienie aktywnego 
wypoczynku i kształtowania kultury fizycznej
i turystycznej.

Realizacja programu „Trzymaj formę”.
„Rytm, muzyka, taniec” – program 
realizowany na zajęciach wf dla klas IV –
VI.

A. Czapp

      C. Uzarewicz

         uczniowie

Zwiększanie świadomości aktywności 
ruchowej.

Stworzenie na dziedzińcu szkolnym 
„Ścieżki zdrowia”
Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny 
„Razem w zdrowiu i przyjaźni” dla klas 
drugich. (listopad)

konserwator przy 
pomocy A. Rudomino i 
rodziców
Zespół SZPZ

Uczniowie

uczniowie klas II
gdyńskich szkół

 



ZDROWIE PSYCHICZNE

ZADANIA DO WYKONANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ODBIORCY
Stwarzanie atmosfery 
życzliwości, kulturalnego 
współżycia.

Zapoznanie z regulaminami i 
kodeksami postępowania oraz 
zasadami dobrego  wychowania.

wychowawcy

Ochrona przed hałasem. Wspólne gry i zabawy 
dydaktyczne na korytarzu i holu 
szkolnym (wyciszenie dzwonka).

wychowawcy uczniowie

Diagnozowanie obszarów 
związanych z funkcjonowaniem 
psychospołecznym.

Ankieta przeprowadzona wśród 
uczniów.

SZPZ uczniowie

Podkreślanie i wzmacnianie 
wartości rodziny.

Udział rodziców w uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego.

wychowawcy rodzice

Zwiększenie świadomości i 
wiedzy dotyczącej bezpiecznego 
korzystania z Internetu, mediów  i
telefonów komórkowych.

Zagrożenia płynące z mediów, 
bezpieczny Internet – pogadanki 
na godzinie wychowawczej.
Stres i sytuacje stresowe, jak 
sobie z nimi radzić? – rozmowy z 
uczniami i nauczycielami.

wychowawcy uczniowie

Stwarzanie atmosfery 
życzliwości, kulturalnego 
współżycia 

Konkurs na logo  i hasło SPZ
 

K. Pobytkiewicz
J. Kalczuk - Jeziorowska
 

Uczniowie we współpracy z 
rodzicami.

 



PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

ZADANIA DO WYKONANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ODBIORCY
Proponowanie uczniom 
różnorodnych form spędzania 
czasu.
Udostępnianie uczniom bazy 
szkolnej po zajęciach

Różnorodne koła zainteresowań.
Działalność Szkoły Otwartej.

Możliwość korzystania z boiska 
szkolnego i placów zabaw.

wychowawcy
pedagog szkolny

uczniowie

Realizacja rekomendowanych 
programów profilaktycznych

Realizacja programu „Przyjaciele 
Zippiego”.

A.Rudomino Uczniowie klasy III a

Przekazanie adekwatnej do 
wieku, wiedzy dotyczącej 
zagrożeń uzależnieniami.

Lekcje wychowawcze,  przyrody.
Realizacja programu „Nie pal 
przy mnie proszę”,
 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”.

wychowawcy Uczniowie

 kl. IV-VIII 

Pozyskiwanie dodatkowych 
środków i sprzymierzeńców w 
celu bogacenia oferty szkoły.

Współpraca z Sanepidem. Anna Czapp
Koordynator SPZ



HIGIENA 

ZADANIA DO WYKONANIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ODBIORCY
Zwiększenie świadomości, 
motywacji i umiejętności 
związanych z higieną jamy ustnej

Fluoryzacja. Wizyty u 
stomatologa szkolnego. 
Pogadanki z pielęgniarką. 

pielęgniarka szkolna

 

uczniowie wszystkich klas

 

Zwiększenie świadomości i 
wiedzy związanej z higieną skóry 
głowy.

Cykliczne przeglądy skóry głowy 
przez pielęgniarkę.
Realizacja programu „Co mi 
chodzi po głowie”

pielęgniarka

wychowawcy uczniowie
Kształtowanie odpowiedzialności 
za najbliższe otoczenie.

Pełnienie dyżurów w szatni.
Pełnienie dyżurów klasowych. 
Kulturalne korzystanie z toalet, 
spuszczanie wody, mycie rąk po 
wyjściu z toalety. Dezynfekcja 
rąk.

SU

nauczyciele dyżurujący

uczniowie klas starszych

wszyscy uczniowie

Wyrobienie nawyku dbania o 
własne zdrowie.

Udział w popołudniowych 
zajęciach sportowych. 
Światowy dzień mycia rąk. 
Przeprowadzenie zajęć w każdej 
klasie pt.: ”Czyste ręce”.
(15 października)

 

Wychowawcy, Zespół SZPZ

uczniowie, rodzice
pracownicy szkoły

uczniowie



PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

ZADANIA DO
WYKONANIA

SPOSOBY REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

ODBIORCY TERMIN
REALIZACJI

Kształtowanie 
odpowiednich nawyków 
żywieniowych, ze 
szczególnym  
uwzględnieniem 
codziennego spożywania 
warzyw i owoców.

Rozmowy z uczniami pod 
hasłem „Śniadanie daje 
moc”.
Ustalenie klasowego 
regulaminu zaopatrzenia w 
jedzenie na wycieczkach 
szkolnych (eliminowanie 
spożywania słodyczy i 
chipsów).
Organizowanie w świetlicy 
Dnia warzywa lub owocu –
przedstawienie korzyści 
płynących z jego 
spożywania: 
  „Dzień borówki”
„Dzień jabłka i śliwki”
„Dzień dyni i gruszki”
„Dzień pomarańczy”
„Dzień mandarynki”
„Dzień banana”
„Dzień pomidorów    
koktajlowych”
 „Dzień winogron”
 

Udział w programach:
      „Owoce i warzywa w 

wychowawcy

wychowawcy klas I

K. Sobczak

SZPZ (Szkolny Zespół

uczniowie

uczniowie

dzieci przebywające w 
świetlicy

uczniowie całej szkoły

 

wrzesień
 

  

    

wrzesień
październik

listopad
grudzień
styczeń
 marzec
kwiecień

maj

cały rok



szkole”,
      „Mleko dla każdego 
ucznia”.

Wspólne spożywanie 
śniadania.
Ankieta: czy uczniowie 
zjedli śniadanie w domu?
Wspólne spożywanie 
śniadania na holu uczniów i
pracowników szkoły po 
zakończeniu pandemii.

Szkolny dzień owocowo-
warzywny.

„Dyniowy listopad”- 
wykonanie gazetek 
ściennych, zebranie 
przepisów, ciekawostek, 
wykonanie prac 
plastycznych, zdjęć, 
plakatów.

 Dzień wypieków

Konkurs na króla/królową 
witamin.

Promocji Zdrowia)

Wychowawcy
Zespół SZPZ

 
 

Wychowawcy, SU, Zespół 
SZPZ

Zespół SZPZ

SU i A. Czapp
 

K. Sobczak

uczniowie klas młodszych
klasy starsze

 

 

 

 

 cały rok

październik

listopad

Cały rok (finał w
czerwcu)



Konkurs „Zdrowie naszym 
skarbem”.

W zdrowym ciele zdrowy 
duch!” - apel o zdrowym 
odżywianiu i radzeniu sobie
ze stresem

K. Sobczak, J. Kędziora

A. Rudomino

Październik

kwiecień

Samodzielne 
przygotowywanie posiłków.

Warsztaty kulinarne- 
kiszenie warzyw (ogórki, 
rzodkiewka, marchew, 
pomidory, fasolka, 
czosnek)

Warsztaty kulinarne- gofry 
na mace orkiszowej z 
dodatkiem świeżych 
owoców.

Warsztaty kulinarne- sałatki
owocowe.

Degustacja  

Warsztaty  kulinarne-
dekoracja pierników.

Degustacja

Warsztaty kulinarne- sałatki
warzywne.

SZPZ

 

chętni uczniowie 
wszystkich klas

 

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń



Warsztaty  kulinarne-
batony  fit  (z  różnych
ziaren).

Degustacja

Warsztaty kulinarne-  soki/
koktajle owocowe)

Degustacja

Warsztaty  kulinarne-
szaszłyki owocowe.

Degustacja

marzec

kwiecień

maj

Współpraca  z rodzicami, 
angażująca ich w zmianę 
zachowań zdrowotnych.

   
Komunikacja wg potrzeb 
na platformie Office.

             
           wychowawcy              rodzice

Upowszechnianie picia 
wody.

Przekazanie rodzicom 
informacji o zaopatrzeniu w
wodę swoich dzieci (ze 
względów epidemicznych 
źródełko na holu jest 
nieczynne).
Realizacja programu „Z 
kranu piję, zdrowo żyję”.

wychowawcy uczniowie cały rok

wrzesień- grudzień 


