
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 przeprowadzono na podstawie rozmów z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy zwrócili uwagę na problem częstego 
zwalniania się z zajęć ruchowych. Oprócz tego zależało nam na dowiedzeniu się z jakich zajęć dodatkowych pozalekcyjnych korzystają 
uczniowie.  
 

2. Wybór problemu priorytetowego ( informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy): 
Problem jest niezwykle istotny głównie ze względu na panującą wśród dzieci i młodzieży otyłość. Oprócz kształtowania dobrych nawyków 
żywieniowych warto włączyć aktywność fizyczną.  
 

3. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem): 
Wybrano problem aktywności fizycznej, aby pokazać uczniom, że sport jest potrzebny i niezbędny dla prawidłowego rozwoju każdego 
dziecka. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych pomaga zachować dobrą formę. 
 

4. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Dziewczynki rezygnują z zajęć z powodu niedyspozycji, braku stroju. Chłopcy nie mogą ćwiczyć, bo nie zabierają odpowiedniego obuwia 
na zajęcia na sali gimnastycznej. 
 

5. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis): 
Zadania, jakie będą podejmowane będą służyły uatrakcyjnieniu zajęć wychowania fizycznego i zachęcania dzieci do aktywnego 
uczestnictwa. W szkole pojawi się Szkolny Klub Sportowy, a nauczyciele będą szukać ciekawych form zajęć.  
 
 
 
 
 



 
 

B. PLAN DZIAŁAŃ  

                                                                                    w odniesieniu do problemu priorytetowego 

1. Podanie celu działań: 

Zwiększyć uczestnictwo uczniów w zajęciach wychowania fizycznego oraz skutecznie planować aktywność poza szkołą.  

2. Określenie kryterium sukcesu: 

40% uczniów stwierdzi po roku prowadzonych działań, że zwiększyło swoją aktywność na zajęciach wychowania fizycznego i poza szkołą.  

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel: 

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

2018/2019. 

 

 

 

 

 



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 

09.2018-
06.2019 

Nauczyciele klas 1-3 Własne, uczniów Uczniowie przygotowują 
zdrowe potrawy 

2. Kółko 
kulinarne 
„Akademia 
palce lizać” 

osiągnięte Warsztaty 
kulinarne 

09.2018-
05.2019 

Hanna Hoffmann, 
Beata Płotkowiak 

Własne, uczniów Uczniowie wiedzą w jaki 
sposób przygotować zdrowy 
posiłek 

3. Zdrowo się 
odżywiam 

osiągnięte Lekcja 
wychowawcza 

15.05.2019 Urszula 
Bartoszewska 

własne Uczniowie znają piramidę 
odżywiania i aktywności 
fizycznej 

4. Szkolny 
Klub 
Sportowy 

osiągnięte Lekcje 
wychowania 
fizycznego 

09.2018-
06.2019 

Jacek Nowak własne Uczniowie doskonalą 
umiejętności związane z grami 
zespołowymi 

5. „Śniadanie 
daje moc” 

osiągnięte Pogadanki 
edukacyjne 

11.2018 Joanna Urbaniak własne Uczniowie znają zasady 
przygotowania zdrowego 
śniadania 

 


