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Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu: „Szkoła Promująca Zdrowie” 

przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2015/2016 

Hasło na rok szkolny 2015/2016: „Sport- sposób na zdrowie” 
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1. Problem: Sport – sposób na zdrowie.  

Opis problemu: 

Na podstawie obserwacji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przeprowadzonej ankiety wśród rodziców i uczniów działanie to 

wskazano jako działanie do realizacji w ramach SzPZ. Jest to ulubiony i najbardziej dostępny sposób propagowania zdrowia. 

Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

 szeroki wachlarz dyscyplin sportowych dostępnych w naszej szkole; 

 możliwość  korzystania  z wielu, atrakcyjnych form zajęć sportowych; 

 niewystarczająca  ilości ruchu dla rozwijającego się organizmu; 

 wady postawy. 
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PROGRAMY WYBRANE DO REALIZACJI:  

 

1. „Sport radością w życiu, nie zażywaj – ćwicz” dla klas 1-6. 

2. „Trzymaj formę” -  klasy 4-6 

3. „ Nie pal przy mnie, proszę”– klasy 1-3.  

4. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy 4-6.  

5. „ Owoce w szkole” – klasy 1-3.  

6. „Szklanka mleka” – klasy 1-6. 

7. „Pora na pomidora , czyli jak tu nie kochać polskich warzyw i owoców” – klasy 1-3. 

8. „Szkoła zdrowego żywienia” – w ramach programu Studium Prawa Europejskiego - klasy 1-6 

AKCJE PROZDROWOTNE WŁĄCZONE DO PLANU PRACY:   

1. „ Śniadanie daje moc”- wspólne drugie śniadanie w szkole – klasy 1-6.   

2. „Światowy Dzień Zdrowia” - klasy 1-6.  

3. „Światowy Dzień Rzucania Palenia” – klasy 1-6.  

4. „Światowy Dzień bez Papierosa” klasy 1-6.  

5. „Tydzień Zdrowia” klasy 1-6. 
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6. „Dzień Eko-Zdrowie” klasy 1-6.  

7. „Fluoryzacja” – klasy 1-6.  

8. „Europejski dzień bez samochodu” – klasy 4-6. 

9. „Jogurtowy czwartek” – klasy 1-6. 

10. „Dzień Sportu Szkolnego” – klasy 4-6. 

11. „Ruch to zdrowie” – klasy 1-6. 

 

 

KRYTERIUM BADAWCZE: 70 % uczniów, większość nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodzice będą aktywnie spędzać wolny czas.  

 

ADRESACI: Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.  

 

EWALUACJA:  

Miernikiem efektywności zaplanowanych działań są:  

1. Ankieta diagnozy dla uczniów i rodziców (wrzesień 2015). 

2. Ankieta ewaluacyjna dla uczniów i nauczycieli (maj 2016).  
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ZADANIE 

 

 

KRYTERIUM 

SUKCESU 

 

METODY 

REALIZACJI, 

TERMINY 

 

 

WYKONA- 

WCY 

 

 

ŚRODKI 

MONI- 

TORO- 

WANIE, 

TERMIN, 

OSOBA 

SPOSÓB SPRAWDZENIA 

WYKONYWANYCH ZADAŃ 

CO 

WSKAŻE? 

JAK 

SPRA- 

WDZI-

MY? 

KTO 

I KIEDY 

SPRA-

WDZI? 

WRZESIEŃ 

Zapoznanie 

społeczności 

szkolnej z 

priorytetem SzPZ 

na rok szkolny 

2015/2016 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły i 

rodzice znają 

priorytet 

SzPZ na 

bieżący rok 

szkolny. 

Gazetka w holu 

szkoły. 

Przedstawienie 

na RP, podczas 

zebrań z 

rodzicami oraz 

na godzinach 

wychowawczych 

harmonogramu 

działań SzPZ 

Zespół ds. 

SzPZ. 

Wychowawcy 

klas. 

Gazetka, 

ulotki, 

prezentacja 

multimedialna,  

dziennik 

elektroniczny. 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak, 

I. Kaźmie- 

rowska. 

Informacja 

o realizacji 

zadania. 

Protokół RP, 

zdjęcia, 

informacje 

zamie-  

szczone w  

dzienniku 

elektroni-  

cznym. 

Dyrektor 

szkoły. 

 

Zapoznanie 

rodziców 

uczniów z 

koncepcją i 

strategią 

SzPZ 

Przedstawienie 

na zebraniach z 

rodzicami 

koncepcji i 

strategii SzPZ 

(ulotka) 

Zespół ds. 

SzPZ. 

Wychowawcy 

klas. 

 Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Ulotka 

informa- 

cyjna. 

  

Diagnoza. 

Ankieta dla 

uczniów i 

rodziców. 

Uczniowie i 

ich rodzice 

wypełniają 

anonimową 

ankietę. 

Udział uczniów i 

ich rodziców w 

badaniu 

ankietowym: 

klasy: 3e, 

Zespół ds. 

SzPZ. 

Ankieta. Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Diagnoza 

stanu 

wyjściowe-

go. 

Prezenta- 

cja multi- 

medialna. 

Dyrektor 

szkoły. 
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4c,5e,6c Kleszcz, 

E. Nowak. 

Prace plastyczne: 

„Moja ulubiona 

dyscyplina 

sportowa” (kl.I-

III) 

 

Zwrócenie 

uwagi uczniom 

na walory 

uprawiania 

sporu. 

Prace 

plastyczne. 

Ż.Mazurkie- 

wicz 

 - Kleszcz, 

A.Świerzko. 

 

Prace 

plastyczne. 

Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Prace 

wykonane 

przez 

uczniów, 

ekspozycja 

w holu 

szkoły. 

Zapis 

tematu w 

dzienniku 

elektroni- 

cznym. 

Dyrektor 

szkoły. 

Rajd rowerowy. 

Światowy Dzień 

Turystyki        – 

27 września. 

 

 

 
 

 

 

Popularyza- 

cja turysty- 

ki rowerowej 

i krajozna- 

wstwa. Za- 

akceptowanie 

„Europej- 

skiego dnia 

bez samo- 

chodu”. 

Zwiedzanie 

najbliższej 

okolicy. 

Nowy Tomyśl 

- Stary Tomyśl 

- Sątopy 

- Róża. 

Gospodarstwo 

Turystyczne 

„Różanka”. 

 

26.09.2015 

 

A.Jankowicz, 

E. Nowak, 

A. Polański. 

Zdjęcia. E. Nowak Zdjęcia. Karta 

wycieczki. 

Dyrektor 

szkoły. 

PAŹDZIER- 

NIK 

Wprowadza- 

nie treści z 

profilaktyki 

antynikotyno-

Nowy Tomyśl 

- Boruja 

Kościelna 

-Kuźnica 

A.Jankowicz, 

A. Polański. 

Zdjęcia. Zespół ds. 

SzPZ 

Zdjęcia. Karta 

wycieczki. 

Dyrektor 

szkoły. 
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wej. 

Zwiedzanie 

najbliższej 

okolicy. 

Zbąska. 

 

11.10.2015 

 

 

Wrzesień i 

październik 

miesiącem 

rajdów 

rowerowych 

 

Popularyza- 

cja turysty- 

ki rowerowej 

i krajozna- 

wstwa. 

Zwiedzanie 

najbliższej 

okolicy. 

Nowy Tomyśl 

- Stary Tomyśl 

- Sątopy 

- Róża. 

Gospodarstwo 

Turystyczne 

„Różanka”. 

 

10.10.2015 

Nauczyciele, 

dyrektor, 

rodzice 

uczniów. 

Zdjęcia. E. Nowak, 

A.Świerz-

ko 

Zdjęcia. Zdjęcia, 

szkolna 

strona 

internetowa 

Dyrektor 

szkoły. 

Wyjazd na basen 

do Wolsztyna w 

ramach zajęć 

pozalekcyj- 

nych – sporto- 

wych dla uczniów 

kl. IIc i Ia 

 

Uczniowie 

aktywnie 

spędzają czas 

wolny. Uczą 

się ele- 

mentarnej 

nauki pływa- 

nia, gier i za- 

baw w wo- 

dzie oraz 

zasad zacho- 

wywania się w 

Wyjazd 

uczniów do 

pływalnia w 

Wolsztynie. 

E.Spychal- 

ska 

-Szleman, 

I.Szleman. 

zdjęcia Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Sprawo-

zdanie z 

wycieczki, 

zdjęcia. 

Karta 

wycieczki. 

Dyrektor 

szkoły. 
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obiektach 

użyteczności 

publicznej. 

Szkolny konkurs 

języka 

angielskiego dla 

klas I-III: 

Eat well, live well, 

be happy. 

Uczniowie 

operują 

słownictwem 

związanym ze 

sportem i 

zdrową 

żywnością. 

Prace uczniów. M. Płońska Prace uczniów. Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Prace 

konkurso-

we, 

ekspozycja 

na holu 

szkoły. 

Sprawo- 

zdanie z 

konkursu, 

zdjęcia. 

Zespół 

SzPZ 

Konkurs 

słownikowy na mini 

słownik dla kl.IV-

VI: Eat well, move 

more, live longer. 

 

Uczniowie 

operują 

słownictwem z 

zakresu 

zdrowego 

odżywiania 

się, higieny 

ciała, 

dyscyplin 

sportowych, 

sportu i nazw 

chorób. 

Prace uczniów: 

mini słowniki. 

 D. Mańko- 

wska 

Mini słownik. Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Artykuł w 

gazetce 

szkolnej, 

zdjęcia z 

wystawy. 

Sprawo- 

zdanie z 

konkursu, 

zdjęcia. 

Zespół 

SzPZ. 

Wycieczka na 

stadion INEA w 

Poznaniu 

(kl. II e i III e) 

Uczniowie 

biorą aktywny 

udział w 

wycieczce, 

poszerzają 

wiedzę na 

Zwiedzanie 

stadionu INEA 

w Poznaniu 

M. Wala 

Ż. Mazurkie-

wicz-Kleszcz 

J. Warko-

cka-Patalas 

Zdjęcia Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

Artykuł w 

gazetce 

szkolnej, 

strona 

interneto-

wa szkoły. 

Sprawo-

zdanie z 

wycieczki, 

zdjęcia 

Zespół 

SzPZ. 
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temat piłki 

nożnej.  

E. Nowak. 

Wycieczka do 

Mniszek – 

Centrum Edukacji 

Regionalnej oraz 

Wielko- 

polskiego Parku 

Narodowego 

(kl.IVb,IVc, IVe, 

Vb, 

Ve, VIc) 

Uczniowie 

poszerzają 

wiedzę w 

zakresie 

aktywności 

fizycznej,  

wpływu na 

organizm. 

Doceniają 

walory 

spaceru 

edukacyjne- 

go, ruchu na 

świeżym 

powietrzu. 

Spacer 

edukacyjny, 

zajęcia 

terenowe. 

I.Kaźmiero- 

wska. 

Spacer, 

zajęcia 

terenowe. 

I.Kaźmie- 

rowska. 

 

Zadowole-

nie uczniów  

i wiedza  

zdobyta 

podczas 

spaceru. 

Sprawo- 

zdanie, 

zdjęcia. 

Koordy-

natorzy 

SzPZ: 

Ż.Mazur-

kiewicz - 

Kleszcz, 

E. Nowak 

Październik 

miesiącem gry w 

dwa ognie oraz 

pływania. 

 
 

Uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych. 

Grają w dwa 

ognie oraz 

pływają.  

Mistrzostwa 

szkoły w „Dwa 

ognie” dla klas 

IV. 

31.10.2015 

Mistrzostwa 

szkoły w 

„Pływaniu” dla 

klas IV-VI. 

A.Jankowicz, 

A.Polański. 

Sprawozda- 

nie, zdjęcia. 

E. Nowak Dyplomy 

uczniów. 

Sprawo- 

zdanie, 

zdjęcia. 

Dyrektor 

szkoły. 
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28.10.2015 

LISTOPAD 

(miesiąc promocji 

zdrowia) 

 

Listopad 

miesiącem piłki 

ręcznej. 

 

Uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych. 

Grają w piłkę 

ręczną. 

Przygotowu- 

ją gazetkę 

klasową n/t 

piłki ręcznej. 

Mistrzostwa 

szkoły w piłce 

ręcznej dla 

uczniów klas 

IV-VI. 

30.11.2015 

A.Jankowicz, 

A.Polański. 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas. 

Sprawozda- 

nie, zdjęcia. 

E.Nowak Dyplomy 

uczniów, 

gazetki 

klasowe. 

Sprawo- 

zdanie, 

zdjęcia. 

Dyrektor 

szkoły, 

E.Nowak. 

Prawidłowa 

postawa ciała 

dziecka. 

 

Zdiagnozo- 

wanie ilości 

wad postawy 

wśród 

uczniów. 

Spotkanie z 

ortopedą. 

Lekcja 

przyrody n/t 

składników 

odżywczych 

wpływających 

na prawidłową 

Przeprowa- 

dzenie prze- 

siewowych 

badań wad 

postawy. 

Pogadanka 

podczas lekcji 

wychowawczej 

n/t wad 

postawy oraz 

podczas lekcji 

przyrody. 

 

Higienista 

szkolna, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przyrody. 

Rozpoznanie 

wad postawy,  

literatura 

fachowa. 

E.Nowak, 

I.Kaźmie- 

rowska. 

Notatka 

higieniski 

szkolnej, 

odnotowany 

temat w 

dzienniku 

elektroni- 

cznym. 

Badania. E.Nowak 
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budowę ciała. 

Akcja: „Śniadanie 

daje moc”. 

Dzień Zdrowego 

Śniadania 

- 6 listopada, 

Europejski Dzień 

Zdrowego 

Jedzenia i 

Gotowania 

- 8 listopada. 

Uczniowie 

wiedzą z 

czego 

powinien 

składać się 

pierwszy i 

drugi posiłek 

dnia, 

rozumieją 

znaczenie 

tego posiłku 

dla ich 

zdrowia. 

Lekcje 

wychowawcze o 

tematyce 

prozdrowotnej: 

„Owoce, 

warzywa i soki 

są na 6”. 

Śniadanie 

przygotowane 

samodzielnie 

przez uczniów. 

6.11.2015r. 

Wychowa- 

wcy klas        

I-VI. 

Scenariusz 

zajęć. 

I.Kaźmie- 

rowska, 

E.Nowak, 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz. 

 

 

6.11.15 

Zadowole-

nie 

ze wspól-

nego i 

samodziel- 

nie przygo- 

towanego 

śniadania 

dającego 

moc energii 

na cały 

dzień. 

Zdjęcia. Zespół 

SzPZ. 

Konkurs 

wiedzowy: „Żyj 

zdrowo na 

sportowo”. 

 

Uczniowie 

wzbogacają 

wiedzę n/t 

zdrowego 

trybu życia i 

znaczenia 

uprawiania 

sportu. 

Test 

konkursowy. 

Wychowawcy 

klas II-III. 

M. Wala 

Ż. Mazur- 

kiewicz-

Kleszcz 

Test wiedzy, 

Karty pracy. 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz. 

Wiedza n/t 

zdrowego 

stylu życia 

i zalet 

uprawiania 

sportu. 

Zdjęcia, 

testy. 

Zespół 

SzPZ. 

GRUDZIEŃ 

 

Grudzień 

miesiącem piłki 

siatkowej i 

Uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych. 

Grają w piłkę 

Mistrzostwa 

szkoły w 

szachach dla 

uczniów klas 

IV-VI. 

A.Jankowicz, 

J.Warkock-

Patalas. 

 

 

Sprawozda- 

nie, zdjęcia, 

gazetki 

klasowe. 

E.Nowak Dyplomy 

uczniów. 

Zdjęcia. Dyrektor 

szkoły, 

E.Nowak. 
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szachów. 

 
 

 

siatkową i 

szachy. 

Przygotowu- 

ją gazetkę 

klasową n/t 

piłki siatkowej 

i/lub szachów. 

8.12.2015 

Mistrzostwa 

szkoły w piłce 

siatkowej dla 

uczniów klas 

IV-VI. 

 

 

 

Wychowawcy 

klas IV-VI. 

Sport dla 

dorosłych– tenis 

stołowy. 

 

Nauczyciele i 

rodzice inte- 

grują się, 

współzawo- 

dniczą i spę- 

dzają 

aktywnie czas. 

Zawody 

sportowe w 

tenisie 

stołowym. 

Nauczyciele 

w-f,  

A.Świerzko, 

E.Nowak 

Zdjęcia. E.Nowak Umieję- 

tność 

gry w 

tenisa 

stołowego. 

Zdjęcia. Koordy-

natorzy 

SzPZ: 

Ż.Mazur- 

Kiewicz – 

Kleszcz, 

E.Nowak. 

„Moja sportowa 

przygoda” 

(kl. III) 

 

Uczniowie 

poszerzają 

wiedzę z 

zakresu 

różnych 

dyscyplin 

sportowych, 

wzbogacają 

słownictwo, 

doskonalą 

formy 

wypowiedzi. 

Opowiadanie, 

list. 

M.Szczepań- 

ska,  

A.Miele- 

szczuk 

-Albrecht. 

Prace 

plastyczne. 

Zespół 

SzPZ. 

Prace 

napisane 

przez 

uczniów, 

ekspozycja 

w holu 

szkoły. 

Zdjęcia, 

sprawo- 

zdanie. 

Koordy-

natorzy 

SzPZ: 

Ż.Mazur- 

Kiewicz – 

Kleszcz, 

E.Nowak. 

STYCZEŃ, Uczniowie Mistrzostwa A.Jankowicz, Sprawozda- E.Nowak Dyplomy Zdjęcia. Dyrektor 
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LUTY 

Styczeń i luty 

miesiącami piłki 

koszykowej. 

 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych. 

Grają w piłkę 

koszykową. 

Przygotowu- 

ją gazetkę 

klasową n/t 

piłki 

koszykowej. 

szkoły w piłce 

koszykowej dla 

uczniów klas 

IV-VI. 

15.02.2016 

 

 

A.Polański, 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas IV – VI. 

nie, zdjęcia, 

gazetki 

klasowe, 

uczniów. szkoły, 

E.Nowak 

Reklama 

ulubionego sportu 

(kl.VI) 

 

Uczniowie 

potrafią 

napisać 

reklamę 

dotyczącą 

sportu, 

zachęcają do 

uprawiania 

różnych 

dyscyplin 

sportowych. 

Lekcja języka 

polskiego: 

„Komu tygrys, 

komu?..., bo idę 

do domu. 

Reklama.” 

Lekcja 

wychowawcza 

dotycząca 

reklamy – 

wykonanie. 

E.Nowak, 

wychowawcy 

klas VI. 

Reklamy. E.Nowak Ekspozycja 

w holu, na 

gazetkach 

ściennych. 

Prace 

wykonane 

przez 

uczniów. 

Zespół 

SzPZ. 

„Sport radością w 

życiu” (kl.III) 

Uczniowie i 

rodzice 

aktywnie 

spędzają czas, 

podczas 

wspólnych 

zabaw i gier 

Zajęcia 

wychowania 

fizycznego. 

A.Świerzko, 

Ż.Mazurkie- 

wicz 

-Kleszcz. 

Sprzęt 

sportowy. 

Zespół 

SzPZ. 

Satysfa-

kcja, 

zadowole-

nie. 

Zdjęcia, 

artykuł w 

lokalnej 

gazecie. 

Dyrektor 

szkoły. 
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sportowych. 

MARZEC 

 

Marzec miesiącem 

Unihokeja. 

 

Uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych. 

Grają w 

unihokeja. 

Przygotowu- 

ją gazetkę 

klasową n/t 

unihokeja. 

Mistrzostwa 

szkoły w 

unihokeju dla 

uczniów klas 

IV-VI. 

31.03.2016 

 

 

A.Jankowicz, 

A.Polański. 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas. 

Sprawozda- 

nie, gazetki 

klasowe, 

zdjęcia. 

E.Nowak Dyplomy 

uczniów. 

Zdjęcia. Dyrektor 

szkoły, 

E.Nowak 

„Biała szkoła”- 

wyjazd uczniów 

klas III-VI na 

narty. 

 

Uczniowie 

opanowują i 

doskonalą 

umiejętność 

jazdy na 

nartach, 

aktywnie 

spędzają 

wypoczynek, 

hartują 

organizm, 

wyrabiają 

Wyjazd na 

narty. 

M.Polcyn. 

J.Warkock-

Patalas, 

G.Stachecka 

Program 

wyjazdu. 

Koordyna- 

torzy: 

E.Nowak, 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz. 

Karta 

wycieczki. 

Sprawo- 

zdanie, 

wypowie- 

dzi uczniów 

na łamach 

szkolnej 

gazetki 

„BU”. 

Dyrekcja 

szkoły. 
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kondycję i 

sprawność 

fizyczną. 

KWIECIEŃ 

Kwiecień 

miesiącem 

lekkoatletyki. 

 

Uczniowie 

biorą udział w 

zajęciach 

sportowych: 

trenują biegi. 

Przygotowu- 

ją gazetkę 

klasową n/t 

lekkoatlety- 

ki. 

Mistrzostwa 

szkoły w 

lekkoatletyce 

dla uczniów klas 

IV-VI. 

21.04.2016 

22.04.2016 

 

 

A.Jankowicz, 

A.Polański. 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas. 

Sprawozda- 

nie, gazetki 

klasowe, 

zdjęcia. 

E.Nowak Dyplomy 

uczniów. 

Zdjęcia. Dyrektor 

szkoły, 

E.Nowak 

Akcja Światowy 

Dzień Zdrowia 

 

Uczniowie 

wiedzą, że           

7 kwietnia 

jest 

Światowym 

Dniem 

Zdrowia. 

Zapoznanie 

społeczności 

uczniowskiej z 

treścią gazetki 

pod hasłem: 

„Światowy 

Dzień Zdrowia”. 

Zespół SzPZ, 

wychowawcy 

klas. 

Sprawozda- 

nie, artykuł w 

gazetce 

szkolnej „BU”, 

gazetka w 

holu szkoły. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Znajomość 

zagadnień 

związanych 

ze 

Światowym 

Dniem 

Zdrowia. 

Zdjęcia. Dyrektor 

szkoły. 

Test wiedzy o 

dyscyplinach 

sportowych dla 

uczniów klas IV-

VI. 

Zaintereso- 

wanie uczniów 

dyscyplinami 

sportowymi 

oraz 

aktywnością 

fizyczną. 

Testy 

konkursowe. 

E.Nowak, 

I.Kaźmiero- 

wska, 

Ż.Mazurkie- 

wicz 

 - Kleszcz. 

Artykuł w 

gazetce 

szkolnej „BU”, 

zdjęcia. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Znajomość 

zagadnień 

związanych 

z różnymi 

dyscyplina- 

mi sporto- 

wymi i 

historią 

Rozwiąza- 

ne testy 

konkurso- 

we.  

Zespół 

SzPZ. 
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sportu. 

Tydzień Zdrowia. 

 

Znajomość 

zasad dbania 

o własne 

zdrowie i 

racjonalnego 

odżywiania 

się. 

Ulotka 

informacyjna o 

akcji. 

Scenariusz 

zajęć lekcji 

wychowaw- 

czych. 

I.Kaźmiero- 

wska, 

E.Nowak. 

Sprawozda- 

nie, artykuł w 

gazetce. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Sprawo-

zdanie, 

artykuł w 

gazetce. 

Zdjęcia. Koordy-

natorzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

MAJ 

Europejski Dzień 

Walki z Otyłością 

– sport to 

zdrowie. 

 

Uczniowie 

definiują 

otyłość, Znają 

przyczyny i 

skutki 

otyłości. 

22.05.2016r. 

Zapoznanie 

społeczności 

uczniowskiej z 

treścią gazetki 

pod hasłem: 

„Europejski 

Dzień Walki z 

Otyłością. 

I.Kaźmiero- 

wska, 

E.Nowak 

Artykuł w 

gazetce 

szkolnej „BU”. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Znajomość 

problema-

tyki 

związanej z 

otyłością. 

Artykuł 

prasowy. 

Zespół 

SzPZ. 

Dzień Szkolnego 

Sportu 

- 1 czerwca. 

 

Uczniowie 

uprawiają 

różne 

dyscypliny 

sportowe, 

przygotowują 

informację 

Prezentacja 

poszczególnych 

klas w 

wybranych 

dyscyplinach 

sportowych.  

I.Kaźmiero- 

wska, 

E.Nowak. 

Artykuł 

prasowy, 

sprawozda- 

nie, artykuł w 

lokalnej 

gazecie. 

Koordyna- 

torzy 

SzPZ: 

Ż. Mazur- 

kiewicz – 

Kleszcz, 

E. Nowak. 

Znajomość 

teoretycz-

na i 

praktyczna 

wybranych 

dyscyplin. 

Artykuł 

prasowy, 

sprawozda- 

nie, artykuł 

w lokalnej 

gazecie. 

Zespół 

SzPZ. 
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 n/t znanego 

sportowca.  

Uczniowie i 

rodzice 

przygotowują 

hasło na Dzień 

Szkolnego 

Sportu. 

CZERWIEC 

Dzień Eko-

Zdrowia. 

 

Uczniowie 

biorą aktywny 

udział w dniu 

Eko-Zdrowie, 

wiedzą, że 

ekologia i 

zdrowie mają 

duży wpływ na 

nasze życie. 

Przygotowanie 

gazetek 

klasowych, 

plakatów. 

Podsumowanie 

działalności 

ekologicznej i 

zdrowotnej. 

Zespół SzPZ, 

wychowawcy 

klas I-VI. 

Artykuł w 

gazetce 

szkolnej „BU”, 

zdjęcia. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Znajomość 

zagadnień 

ekologi- 

cznych i 

zdrowo- 

tnych. 

Zdjęcia, 

dokumen- 

tacja. 

Dyrektor 

szkoły. 

Dzień sportu. 

 

Ukształtowa- 

nie i rozwi- 

nięcie wśród 

uczniów 

aktywności 

fizycznej. 

Poznawanie 

nietypowych 

form sportu 

rekreacyjne- 

go. 

Konkurencje 

sportowe: 

przeciąganie 

liny, niemieckie 

dwa ognie,  

jazda na hulaj- 

nodze. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy 

klas. 

Sprawozda- 

nie. 

Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Znajomość 

sposobów 

aktywnego 

spędzania 

czasu. 

Zdjęcia. Dyrektor 

szkoły. 
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Ankieta 

ewaluacyjna dla 

uczniów i ich 

rodziców. 

Wypełnienie 

ankiety. 

Udział uczniów i 

ich rodziców w 

badaniu 

ankietowanym. 

Zespół SzPZ. Ankieta. Koordyna- 

torzy: 

Ż.Mazur- 

kiewicz 

-Kleszcz, 

E.Nowak. 

Ewaluacja, 

prezentac-

ja multime- 

dialna. 

Arkusze. Dyrektor 

szkoły. 

 

 

 

               Koordynatorzy 

             Żaneta Mazurkiewicz-Kleszcz, Ewa Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 


