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

przewidziany	do	zrealizowania	w	roku	szkolnym	2016/2017.	

Hasło	na	rok	szkolny	2016/2017:	„Sport	-	sposób	na	zdrowie”	

-	KONTYNUACJA	PLANU	2015/2016	

	

	

	

	

	

	

	



WSTĘP	

1. Diagnoza	potrzeb:	obserwacja,	rozmowy,	ankiety.	

Problem	1:	Brak	ruchu.	Problem	2:	Niewłaściwe	nawyki	żywieniowe.	Problem	3:	Nawadnianie	organizmu	niewłaściwymi	napojami.	

2. Wybór	problemu	priorytetowego:	Brak	ruchu.	

3. Uzasadnienie	wyboru	priorytetu:	

Ø szeroki	wachlarz	dyscyplin	sportowych	dostępnych	w	naszej	szkole;	

Ø możliwość		korzystania		z	wielu,	atrakcyjnych	form	zajęć	sportowych;	

Ø niewystarczająca		ilości	ruchu	dla	rozwijającego	się	organizmu;	

Ø wady	postawy.	

4.	Przyczyny	istnienia	problemu	priorytetowego:	W	dobie	komputerów	i	gier	komputerowych	uczniowie	przesiadują	zbyt	długo	przed	monitorem,	nie	
zwracając	uwagi	na	odpowiednią	postawę.	Ponadto	ilość	spędzonego	czasu	przy		ławce	szkolnej	również	nie	korzystnie	wpływa	na	kondycję	dzieci.	

5.	Rozwiązania	dla	usunięcia	problemu	priorytetowego:	Uprawianie	sportu	to	działanie	zachęcające	do	ruchu	i	potrzebne	w	niwelowaniu	wad	postawy	i	poprawie	
kondycji	dzieci.	Ponadto	jest	to	najbardziej	dostępny	sposób	propagowania	zdrowia.	

ZADANIE	 KRYTERIUM	
SUKCESU	

METODY	
REALIZACJI,	
TERMINY	

WYKONA-	
WCY	 ŚRODKI	

MONITO-
ROWANIE,	
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	
2016/2017	

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	

Zespół	ds.	
SzPZ.	
Wychowawc
y	klas.	

Gazetka,	ulotki,		
dziennik	
elektroni-	
czny.	

E.	Szeląg,	 Informacja	o	
realizacji	
zadania.	

Protokół	RP,	
zdjęcia,	
informacje	
zamieszczon
e	w		
dzienniku	
elektroni-		
cznym.	

Dyrektor	
szkoły.	



działań	SzPZ	

	

Zapoznanie	
rodziców	uczniów	
z	koncepcją	i	
strategią	SzPZ	

Przedstawienie	na	
zebraniach	z	
rodzicami	koncepcji	
i	strategii	SzPZ	
(wiadomość	-	
Librus)	

Zespół	ds.	
SzPZ.	
Wychowa-
wcy	klas.	

	 Koordyna-	
tor	SzPZ:	
E.	Szeląg,	

Informacja	o	
realizacji	
zadania.	

	 	
	
	
	
	
	
	
	

Wrzesień	miesiącem	
pływania.	

	
	
	

			
	

Popularyza-	
cja	gier	i	zabaw	w	
basenie,	
doskonalenie	
umiejętności	
pływackich.	

Przeprowadze-	
nie	zawodów	
pływackich.	
		

A.Polański	 Zdjęcia.	 Koordyna-	
tor	SzPZ:	
E.	Szeląg,	

Zdjęcia,	
dyplomy.	

Sprawo-	
zdanie	z	mi-	
strzostw	

Dyrektor	
szkoły.	

Rajd	rowerowy.	
Światowy	Dzień	

Turystyki		
–	27	września	

	
	

	
	

Popularyza-	
cja	turysty-	
ki	rowerowej	
i	krajozna-	
wstwa.	Za-	
akceptowanie	
„Europejskiego	
dnia	bez	
samochodu”.	
Zwiedzanie	
najbliższej	
okolicy.	

Nowy	Tomyśl	
-	Stary	Tomyśl	
-	Sątopy	
-	Róża.	
Gospodarstwo	
Turystyczne	
„Różanka”.	
2.10.2016	
	

A.	Janko-	
wicz,	
E.	Szeląg,	
A.	Polański,	
	

Zdjęcia.	 E.	Szeląg,	 Zdjęcia.	 Karta	
wycieczki.	

Dyrektor	
szkoły.	

Wyjazd	na	basen	do	
Wolsztyna	w	ramach	
zajęć	pozalekcyj-	

Uczniowie	
aktywnie	spędzają	
czas	wolny.	Uczą	

Wyjazd	uczniów	do	
pływalnia	w	
Wolsztynie.	

E.Spychal-
ska												-
Szleman,	

Zdjęcia.	 Koordyna-	
tor:	
	E.	Szeląg,	

Sprawozda-	
nie	z	wycieczki,	
zdjęcia.	

Karta	
wycieczki.	
	

Dyrektor	
szkoły.	
	



nych	–	sporto-	
wych	dla	uczniów	kl.	

IIIc	i	IIa	

się	elementarnej	
nauki	pływa-	
nia,	gier	i	za-	
baw	w	wo-	
dzie	oraz	zasad	
zacho-	
wywania	się	
	w	obiektach	
użyteczności	
publicznej.	
	

	
28.09.2016	

I.Szleman.	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

PAŹDZIER-	
NIK	

Popularyza-	
cja	turysty-	
ki	rowerowej	
i	krajozna-	
wstwa.		

Nowy	Tomyśl	
-	Boruja	Kościelna	
-Kuźnica	Zbąska.	
9.10.2016	

A.	Janko	-	
wicz,	
A.	Polański.	

Zdjęcia.	 Zespół	ds.	
SzPZ	

Zdjęcia.	 Karta	
wycieczki.	

Dyrektor	
szkoły.	

Październik	
miesiącem	

rajdów	rowerowych	

	
	

Popularyza-	
cja	turysty-	
ki	rowerowej	
i	krajozna-	
wstwa.	
Zwiedzanie	
najbliższej	okolicy.	

Nowy	Tomyśl	
-	Wytomyśl	
-	Chmielinko	
	
Gospodarstwo	
Turystyczne	
„Różanka”.	
	
23.09.2016	

Nauczycie-le,	
dyrektor,	
rodzice	
uczniów.	

Zdjęcia.	 E.	Szeląg,	
A.Świe-	rzko	

Zdjęcia.	 Zdjęcia,	
szkolna	
strona	
interne-
towa.	

Dyrektor	
szkoły.	

Październik	
miesiącem	
badmintona.	

	
	
	

Uczniowie	biorą	
udział	w	zajęciach	
sportowych.	Grają	
w	badmintona.		
	
	
	
	

Mistrzostwa	szkoły	
dla	uczniów	klas		
IV-VI.	

A.	Janko-	
wicz,	
J	Warko-	
cka	
-Patalas	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia.	

Koordyna-	
tor:		
E.	Szeląg,	

Dyplomy	
uczniów	

Sprawo-	
zdanie,	
zdjęcia.	

Dyrektor	
szkoły.	



			
	
Szkolny	konkurs	

języka	
angielskiego	dla	klas	

I-III:	
Eat	well,	live	well,	be	

happy.	

Uczniowie	operują	
słownictwem	
związanym	ze	
sportem	i	zdro-wą	
żywnością.	

Prace	uczniów.	 M.	Płońska	 Prace	uczniów.	 Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

Prace	
konkursowe.	
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	

Dominika	
Wichto-	
wska	
	
	

	

Mini	słownik.	 Koordyna-	
tor	SzPZ:	
E.	Szeląg.	

Zdjęcia	z	
wystawy.	

Sprawo-	
zdanie	z	
konkursu,	
zdjęcia.	

Zespół	
SzPZ.	

Wycieczka	do	
Mniszek	–	Centrum	
Edukacji	Regionalnej		

(kl.IVa,IVc)	

Uczniowie	po-	
szerzają	wiedzę	w	
zakresie	akty-	
wności	fizcznej,		
wpływu	na	orga-
nizm.	Doceniają	
walory	spaceru	
edukacyjne-	
go,	ruchu	na	
świeżym	
powietrzu.	
	

Spacer	edukacyjny,	
marsz	po	zdrowie,	
zajęcia	terenowe.	

I.Kaźmie-	
rowska,	
E.	Szeląg,	

Spacer,	zajęcia	
terenowe.	

I.Kaźmie-	
rowska,	
E.	Szeląg,	
	

Zadowolenie	
uczniów	z	zajęć	
i	wie-	
dza		zdoby-	
to	podczas	
spaceru.	

Sprawo-	
zdanie,	
zdjęcia.	

Koordy-	
nator:	
E.	Szeląg.	

LISTOPAD	
(miesiąc	promocji	

Uczniowie	biorą	
udział	w	zajęciach	

Mistrzostwa	szkoły	
w	piłce	ręcznej	dla	

A.Janko-	
wicz	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia.	

E.	Szeląg,	 Dyplomy	
uczniów,	

Sprawo-	
zdanie,	

Dyrektor	
szkoły,	



zdrowia)	
Listopad	miesiącem	
tenisa	stołowego.	

		

sportowych.	Grają	
w	tenisa	
stołowego.	
Przygotowu-	
ją	gazetkę	klasową	
n/t	tenisa	
stołowego.	

uczniów	klas	IV-VI.	
	

A.Polański.	
	
	
	
Wychowawc
y	klas.	

gazetki	
klasowe.	

zdjęcia.	 E.	Szeląg,	

Prawidłowa	postawa	
ciała	dziecka.	

	

Zdiagnozo-	
wannie	ilości	
wad	postawy	
wśród	uczniów.	
Spotkanie	z	
ortopedą.	
Lekcja	przyrody	
n/t	składników	
odżywczych	
wpływających	na	
prawidłową	
budowę	ciała.	

Przeprowa-	
dzenie	prze-	
siewowych	badań	
wad	postawy.	
Pogadanka	podczas	
lekcji	
wychowawczej	
n/t	wad	postawy	
oraz	
podczas	lekcji	
przyrody.	
	

Higienista	
szkolna,	
wychowa-
wcy	klas,	
nauczyciele	
przyrody.	

Rozpoznanie	
wad	postawy,		
literatura	
fachowa.	

E.	Szeląg,,	
I.Kaźmie-	
rowska.	

Notatka	
higieniski	
szkolnej,	
odnotowany	
temat	w	
dzienniku	
elektroni-	
cznym.	

Badania.	 E.	Szeląg,	

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.	
7.11.2016r.	
	

Wychowacy	
klas	I-VI.	

Scenariusz	
zajęć.	

I.Kaźmie-	
rowska,	
E.	Szeląg,	
	
	
	
	

Zadowolenie	
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	

Test	konkursowy.	 Wychowawc
y	klas	II-III.	

Test	wiedzy,	
Karty	pracy.	

A.	Miele-	
szczuk		
-	Albrecht	
	

Wiedza	n/t	
zdrowego	stylu	
życia	i	zalet	
uprawiania	

Zdjęcia,	
testy.	

Zespół	
SzPZ.	



	

znaczenia	
uprawiania	sportu.	
	
	
	
	
	

	 sportu.	

GRUDZIEŃ	
	

Grudzień	miesiącem	
piłki	ręcznej	i	
szachów.	

	

	
	

Uczniowie	biorą	
udział	w	zajęciach	
sportowych.	Grają	
w	piłkę	siatkową	i	
szachy.	
Przygotowu-	
ją	gazetkę	klasową	
n/t	piłki	siatkowej	
i/lub	szachów.	

Mistrzostwa	szkoły	
w	szachach	dla	
uczniów	klas	IV-VI.	
	
Mistrzostwa	szkoły	
w	piłce	ręcznej	dla	
uczniów	klas	IV-VI.	

A.Janko-	
wicz,	
J.Warko-cka	
-Patalas.	
	
	
Wychowawc
y	klas	IV-VI.	
	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia,	
gazetki	
klasowe.	

E.	Szeląg,	 Dyplomy	
uczniów.	

Zdjęcia.	 Dyrektor	
szkoły,	
E.	Szeląg.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Wycieczka	klasowa	do	
Berlina	
-	jarmark	

bożonarodzeniowy	

Uczniowie	klasy	
IIIa	i	IIIe	wraz	z	
rodzicami	biorą	
udział	w	wycieczce	
do	Berlina,	
wspólnie	spędzają	
czas.	

Wyjazd	do	Berlina,	
spędzanie	czasu	
dziecka	z	rodzicem.	
8.12.2016	

M.Wala,	
M.Szcze-	
pańska	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia	

E.	Szeląg,	 Sprawozda-	
nie,	zdjęcia.	

Karta	
wycieczki.	

Dyrektor	
szkoły.	

STYCZEŃ,	
LUTY	

Styczeń	i	luty	
miesiącami	piłki	
koszykowej	i	gry	w	

warcaby.	
	
	
	

Uczniowie	biorą	
udział	w	zajęciach	
sportowych.	Grają	
w	piłkę	koszykową	
i	warcaby.	
Przygotowu-	
ją	gazetkę	klasową	
n/t	piłki	
koszykowej	i	gry	w	

Mistrzostwa	szkoły	
w	piłce	koszykowej	
dla	uczniów	klas	IV-
VI.	
	
	

A.Jankowicz,	
A.Polański,	
	
	
	
	
Wychowa-
wcy	klas	IV	–	
VI.	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia,	
gazetki	
klasowe.	

E.	Szeląg,	 Dyplomy	
uczniów.	

Zdjęcia.	 Dyrektor	
szkoły,	
E.	Szeląg,	



	

warcaby.	
	

„Sport	radością	w	
życiu”	(kl.III)	

	

Uczniowie	i	rodzice	
aktywnie	spędzają	
czas,	podczas	
wspólnych	zabaw	i	
gier	sportowych.	

Zajęcia	wychowania	
fizycznego.	

A.Miele-	
szczuk	
-Albrecht	

Sprzęt	
sportowy.	

Zespół	SzPZ.	 Satysfakcja,	
zadowolenie.	

Zdjęcia,	
artykuł	w	
lokalnej	
gazecie.	

Dyrektor	
szkoły.	

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.	
	
	

A.Janko-	
wicz,	
A.Polański.	

	
	
	
Wychowa-
wcy	klas.	

Sprawozda-	
nie,	gazetki	
klasowe,	
zdjęcia.	

E.	Szeląg,	 Dyplomy	
uczniów.	

Zdjęcia.	 Dyrektor	
szkoły,	
E.	Szeląg,	

„Biała	szkoła”-	wyjazd	
uczniów	klas	III-VI	na	

narty.	

	

Uczniowie	
opanowują	i	
doskonalą	
umiejętność	jazdy	
na	nartach,	
aktywnie	spędzają	
wypoczynek,	
hartują	organizm,	
wyrabiają	kondycję	
i	sprawność	
fizyczną.	

Wyjazd	na	narty.	 M.Polcyn,	
J.Warkocka	
-Patalas,	
G.Stachecka	

Program	
wyjazdu.	

G.	Sta-	
checka	

Karta	
wycieczki.	

Sprawo-	
zdanie,	
wypowie-	
dzi	uczniów	
na	łamach	
szkolnej	
gazetki	
„BU”.	

Dyrekcja	
szkoły.	



KWIECIEŃ	
Kwiecień	miesiącem	

kwadranta.	
	

Uczniowie	biorą	
udział	w	zajęciach	
sportowych:	grają	
w	kwadranta.	
Przygotowu-	
ją	gazetkę	klasową	
n/t	gry	w	
kwadranta.	

Mistrzostwa	szkoły	
w	grze	w	
kwadranta	dla	
uczniów	klas	IV.	
	
	
	

A.Jankowicz,	
A.Polański.	
	
	
Wychowa-
wcy	klas.	
	

Sprawozda-	
nie,	gazetki	
klasowe,	
zdjęcia.	
	
	
	

E.	Szeląg,	 Dyplomy	
uczniów.	

Zdjęcia.	 Dyrektor	
szkoły,	
E.	Szeląg,	

Akcja	Światowy	Dzień	
Zdrowia	

	

Uczniowie	wiedzą,	
że		
7	kwietnia	jest	
Światowym	Dniem	
Zdrowia	i	
rozumieją	
znaczenie	tego	
święta.	

Zapoznanie	
społeczności	
uczniowskiej	z	
treścią	gazetki	pod	
hasłem:	„Światowy	
Dzień	Zdrowia”.	

Zespół	SzPZ,	
wychowa-
wcy	klas.	

Sprawozda-	
nie,		gazetka	w	
holu	szkoły.	

Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

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.	 I.Kaźmie-	
rowska	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia.	

Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

Znajomość	
zagadnień	
związanych	z	
różnymi	
dyscyplina-	
mi	sporto-	
wymi	i	historią	
sportu.	

Rozwiąza-	
ne	testy	
konkurso-	
we.		

Zespół	
SzPZ.	

Tydzień	Zdrowia.	

	
	

Znajomość	zasad	
dbania	o	własne	
zdrowie	i	
racjonalnego	
odżywiania	się.	
																				

Ulotka	
informacyjna	o	
akcji.	
Scenariusz	zajęć	
lekcji	
wychowawczych.	

I.Kaźmie-
rowska,	
E.	Szeląg,	
	
	
	

Sprawozda-	
nie,	artykuł	w	
gazetce	
	
	
	

Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

Sprawozda-	
nie,	artykuł	w	
gazetce	

Zdjęcia.	 Koordy-	
nator:	
E.	Szeląg.	

MAJ	
Europejski	Dzień	

Uczniowie	
definiują	otyłość,	

Zapoznanie	
społeczności	

I.Kaźmie-
rowska,	

Gazetce	
szkolna	w	holu.	

Koordyna-	
tor:	

Znajomość	
problematy-	

Artykuł	
prasowy.	

Zespół	
SzPZ.	



Walki	z	Otyłością	–	
sport	to	zdrowie.	

	

Znają	przyczyny	i	
skutki	otyłości.	
22.05.2016r.	
	
	
	

uczniowskiej	z	
treścią	gazetki	pod	
hasłem:	„Europejski	
Dzień	Walki	z	
Otyłością.	

E.	Szeląg,	 E.	Szeląg.	 ki	związanej	z	
otyłością.	

Dzień	Szkolnego	
Sportu	

	

	
	

Uczniowie	
uprawiają	różne	
dyscypliny	
sportowe,	
przygotowują	
informację	n/t	
znanego	
sportowca.		
Uczniowie	i	rodzice	
przygotowują	
hasło	na	Dzień	
Szkolnego	Sportu.	

Prezentacja	
poszczególnych	
klas	w	wybranych	
dyscyplinach	
sportowych.		

I.Kaźmie-
rowska,	
E.	Szeląg,	

Artykuł	
prasowy,	
sprawozda-	
nie,	artykuł	w	
lokalnej	
gazecie.	

Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg,.	

Znajomość	
teoretyczna	i	
praktyczna	
wybranych	
dyscyplin.	

Artykuł	
prasowy,	
sprawo-	
zdanie,	
artykuł	w	
lokalnej	
gazecie.	

Zespół	
SzPZ.	
								

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,	
wychowa-
wcy	klas	I-VI.	

Sprawozda-	
nie,	zdjęcia.	

Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

Znajomość	
zagadnień	
ekologi-	
cznych	i	
zdrowo-	
tnych.	

Zdjęcia,	
dokumen-	
tacja.	

Dyrektor	
szkoły.	

Ankieta	ewaluacyjna	
dla	uczniów	i	ich	

rodziców.	

Wypełnienie	
ankiety.	

Udział	uczniów	i	ich	
rodziców	w	
badaniu	
ankietowanym.	

Zespół	SzPZ.	 Ankieta.	 Koordyna-	
tor:	
E.	Szeląg.	

Ewaluacja,	
prezentacja	
multime-	
dialna.	

Arkusze.	 Dyrektor	
szkoły.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																							Opracowała:	Ewa	Szeląg	

	


