
PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

 

 

A. Część wstępna planowania 

1. Diagnoza potrzeb (informacja, w jaki sposób przeprowadzono diagnozę i jakie w jej wyniku wyłoniono problemy): 
Diagnozę potrzeb przeprowadzono w wyniku rozmów z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi. 
 

2. Wybór problemu priorytetowego (informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy): 
Zauważono, że dzieci nie zawsze jedzą w domu pierwsze śniadanie, bo nie są głodne. Zdarza się, że w szkole 2 śniadanie przygotowane 
wcześniej w domu nie jest zjadane, bo nie wygląda atrakcyjnie i dzieci są zbyt zajęte rozmową i zabawą z rówieśnikami. 
 

3. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem): 
Poprzez szereg działań zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 dużo zajęć było prowadzonych w formie warsztatowej. 
Jest to forma atrakcyjna dla dzieci, ponieważ mogą one działać i współtworzyć. 
 

4. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Główną przyczyną problemu priorytetowego może być zbyt późna pora wstawania dziecka do szkoły, brak uczucia głodu po 
kilkugodzinnej przerwie nocnej, brak czasu rodzica na przygotowanie posiłku (dziecko dostaje do szkoły kupione w sklepie słodkie 
drożdżówki i soki). 
 

5. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Zadania, które będą realizowane w szkole posłużą do poszerzenia świadomości dzieci i rodziców w zakresie spożywania śniadań. Poprzez 
wspólną pracę uczniowie dowiedzą się, że śniadania mogą być kolorowe, zdrowe i dające energię do działania, myślenia i poprawy 
koncentracji. 
 

 
B. PLAN DZIAŁAŃ 



                                                                                    w odniesieniu do problemu priorytetowego 

 

1. Podanie celu działań: 

Zwiększyć wiedzę na temat spożywania I i II śniadania w domu i w szkole. 

2. Określenie kryterium sukcesu: 

50% uczniów po roku będzie przygotowywało atrakcyjne wizualnie i smakowo posiłki, zjadanie drugiego śniadania w szkole wrośnie do 

55%. 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

• Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli, wywiady, rozmowy z wychowawcami klas i 

pracownikami obsługi, obserwacje zespołu promocji zdrowia. 

• Jak sprawdzimy, że osiągnięto cel? Analiza wyników ankiety, wypowiedzi uczniów, arkusze obserwacji. 

• Kto i kiedy sprawdzi, że osiągnięto cel? Zespół do spraw promocji zdrowia sprawdzi czy cel został osiągnięty pod koniec roku szkolnego 

2017/2018. 

 

 

 

 

4. Zadania 



l.p. Nazwa zadania 
Kryterium 

sukcesu 
Sposób 
realizacji 

Okres/termin 
realizacji 

Wykonawcy/osoba 
odpowiedzialna 

Środki/zasoby 
Sposób sprawdzenia 

 wykonania zadania 
        

1. Szkoła na 
widelcu – wiem 
co jem 

osiągnięte Warsztaty 
kulinarne 

09.2017-
06.2018 

Diana Jakubczak własne Zadowolenie uczniów, 
kontrola czy przygotowywane 
posiłki są zdrowe i wykonane 
zgodnie z piramidą żywienia i 
aktywności fizycznej 

2. Kółko kulinarne 
- przygotowanie 
i degustacja 
potraw 

osiągnięte Warsztaty 
kulinarne 

09.2017-
06.2018 

Hanna Hoffmann, 
Beata Płotkowiak 

Własne, 
uczniów 

Przygotowane posiłki są 
zdrowe 

3. Warsztaty 
kulinarne z 
okazji Święta 
Pieczonego 
Ziemniaka 

osiągnięte Warsztaty 
kulinarne 

09.2017 Joanna Draber, 
Anna Szwedziak 

własne Wykonanie owocowych jeży 

4. Warsztaty 
taneczne 

osiągnięte Lekcje tańca 09.2017-
06.2018 

Monika Hładki własne Uczniowie wykonują układ 
taneczny 

5. Lekcje 
wychowawcze o 
zdrowym 
odżywianiu i 
higienie 
osobistej 

osiągnięte Pogadanki 
tematyczne 

09.2017-
06.2018 

wychowawcy własne Uczniowie poszerzają swoją 
wiedzę, wypowiadają się na 
określony temat dotyczący 
zdrowego odżywiania 

6. Przygotowanie 
zdrowych 
posiłków w 
ramach godzin 
wychowawczych 

osiągnięte warsztaty 09.2017-
06.2018 

wychowawcy Własne, 
uczniów 

Uczniowie samodzielnie 
przygotowują zdrowe posiłki 



7. Dzień zdrowej 
kanapki 

osiągnięte warsztaty 05.2018 Danuta Konieczna uczniów Uczniowie samodzielnie 
przygotowują posiłki 

8. Przygotowanie 
zdrowych 
sałatek i soków 

osiągnięte warsztaty 05.2018 Ewa Dufrat uczniów Uczniowie przygotowują 
zdrowy posiłek na festyn 
szkolny 

9. Piknik klasowy osiągnięte Piknik na 
świeżym 
powietrzu 

06.2018 Urszula 
Bartoszewska 

uczniów Uczniowie przynoszą 
przygotowane przez siebie 
potrawy 

10. Bezpieczne 
wakacje 

osiągnięte Lekcje 
wychowawcze 

09.2017-
06.2018 

wychowawcy  - Uczniowie odpowiadają na 
pytania dotyczące 
bezpiecznych wakacji 

11. Lekcje o 
dobrych 
manierach 

osiągnięte Lekcja w 
klasie 

09.2017-
06.2018 

wychowawcy - Uczniowie wiedzą jak 
zachować się przy stole 

12. Konkursy z 
okazji 
Światowego 
Dnia walki z 
otyłością i 
światowego 
dnia zdrowia 

osiągnięte Konkurs 
szkolny 

24.10.2017, 
kwiecień 
2018 

Joanna Draber własne Uczniowie znają piramidę 
zdrowego żywienia i 
aktywności fizycznej 

 


