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1.Diagnoza potrzeb:
Obserwacje, rozmowy z wychowawcami klas i rodzicami, ankiety przeprowadzone wśród grupy nauczycieli, uczniów, i rodziców sprawdzające
ich samopoczucie w szkole, wiedzę dotyczącą ochrony środowiska oraz potrzeby dbania o siebie.

2.Priorytet:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa jest bardzo ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę iż
żyjemy w świecie, gdzie dużą rolę odgrywa globalne ocieplenie, na które my sami mamy wpływ. Dbając o środowisko, dbamy o nas samych.

3.Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:
W promocji zdrowia bardzo ważne jest uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom
chcemy rozpowszechnić wiedzę na temat ochrony środowiska poprzez nie tylko segregację śmieci, ale też i zamianę naszych przyzwyczajeń
związanych z długotrwałym przesiadywaniem przed komputerami, telewizorami marnujemy mnóstwo energii, ale też dla naszych organizmów
nie jest to dobre. Promując aktywność fizyczną, dbanie o siebie możemy udowodnić iż tym samym świetnie dbamy o naszą ziemię. Bardzo
ważne jest edukować właśnie młodych ludzi, bo „czego Jasiu się nauczy, tego Jan nie zapomni”.

3.Przyczyny istnienia problemu priorytetowego:

 Niewłaściwe nawyki

 Brak wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania na zdrowie



 Mała świadomość związana z segregowaniem odpadów

4.Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego:

 zwiększenie świadomości uczniów na temat niewłaściwego wpływu na zdrowie mediów społecznościowych, komputera, telewizji,

 poprawa świadomości związanej z ochroną środowiska,

 poprawa umiejętności organizowania sobie wolnego czasu w sposób efektywny,

 zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania oraz jego wpływu na stan zdrowia człowieka oraz jego rozwój;

5.Działania i ewaluacja:

ŻYJĘ EKOLOGICZNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE

1. Promowanie zdrowego i higienicznego stylu życia:

• Znajomość zasad zdrowego odżywiania i pozytywnych nawyków żywieniowych: -dalsze wdrażanie do systematycznego spożywania zdrowych i
prawidłowo zbilansowanych posiłków z uwzględnieniem świeżych warzyw i owoców, produktów mlecznych ,

• Promowanie aktywności ruchowej

• Profilaktyka uzależnień

2. Razemmożemy więcej! Chrońmy środowisko( Wysoka świadomość ekologiczna uczniów warunkiem budowania przyjaznego zdrowiu środowiska”)

3. Bezpieczeństwo w szkole i w domu:



 Bezpieczny Internet- kontynuacja

4. Tworzenie atmosfery sprzyjającej poczuciu solidarności z osobami chorymi , potrzebującymi pomocy i wsparcia- kontynuacja działań

Promowanie zdrowego i higienicznego stylu życia

( w tym Program dla Szkół „ Warzywa, owoce, mleko” )

Promowanie zdrowego i
higienicznego stylu życia

Zadanie Kryterium sukcesu Metody,realizacji,terminy Wykonawcy
Projekt edukacyjny

„Żyję aktywnie i zdrowo”
Z wykorzystaniem lekcji
programu „Dobrze jemy”
Fundacji Szkoła na widelcu

Zachęcenie uczniów do
spożywania zdrowych
produktów ( warzyw,
owoców, kiszonek). Dalszy
wzrost liczby uczniów
spożywających warzywa,
owoce, mleko, poszerzanie
wiedzy dotyczącej zdrowego
odżywiania, promowanie
aktywnego trybu życia,
wychowanie świadomego
konsumenta;

Cały rok szkolny
Prowadzenie zajęć popierane
różnymi metodami aktywizującymi,
m.in.:
- rozmowy z dziećmi,
-praca w zespołach

- wyszukiwanie informacji w różnych
źródłach

Klasy 1-3

Program „Warzywa , owoce,
mleko w szkole”

Wzrost liczby uczniów
spożywających warzywa ,
owoce, mleko.

Cały rok
Udział w ogólnopolskiej akcji. Podczas
roku szkolnego uczniowie, otrzymują
bezpłatne zestawy owocowo-warzywne
i mleczne.

Klasy 1-3



„Uzależnieniom mówimy nie” Dostarczenie wiedzy na temat
szkodliwości zażywania
substancji uzależniających

Cały rok szkolny
Broszury informacyjne, ulotki,
przesyłanie informacji poprzez
dziennik elektroniczny Librus
dzieciom oraz rodzicom. Działania w
oparciu o Program profilaktyczny
szkoły.

Klasy 1-8

Warsztaty kulinarne z
finalistką programu
MasterChef Junior

Uczniowie wiedzą jak
przyrządzić zdrowe oraz
smaczne dania. Potrafią
ułożyć zbilansowane posiłki.

Wrzesień Klasy 4-7

Bezpieczeństwo w
szkole i w domu:

Bezpieczny Internet
Z wirtualu do realu Uczniowie uświadamiają

sobie, że życie realne jest o
wiele ciekawsze niż życie
wirtualne i poszukują
zamienników dla aktywności
związanych z
wykorzystywaniem komórek,
komputerów i Internetu.
Uczniowie poznają zalety życia
realnego: spotkania twarzą w
twarz, kształtowanie
kompetencji miękkich np.:
umiejętność pracy w grupie,
skupienie na celu, zarządzanie
czasem, umiejętności
interpersonalne, umiejętność
radzenia sobie z odmową czy

Październik
1. Wychowawcy otrzymują scenariusz
lekcji wychowawczej pt.: „Przenieś się z
wirtualu do realu” składającej się z
następujących etapów:
- uczniowie dyskutują, co zwykle robią
w Internecie lub za pomocą komórki
- dla każdej aktywności poszukują
alternatywy w realu np. zamiast
przetwarzania zdjęć i wrzucania ich do
sieci tworzą albumy z naklejkami,
napisami; zamiast grać online grają w
planszówki w realu itp.
- uczniowie tworzą prace plastyczne,
plakaty, ulotki obrazujące osiągnięty cel
lekcji, czyli ciekawe sposoby zajęć w
realu zamiast korzystania z wirtualnych

Uczniowie klas IVVIII z wychowawcami



porażką itp. rozrywek.
„Bezpieczny w sieci” Dalszy wzrost świadomości

uczniów w zakresie
bezpiecznego korzystania z
Internetu.

Marzec
Pogadanki z uczniami na lekcjach
wychowawczych na temat
bezpiecznego korzystania z Internetu.
W zależności od potrzeb,
przygotowanie plakatów lub inna
forma.

SP kl. IV-VIIIwykonanie plakatów/ haseł

Razem możemy więcej!
Chrońmy środowisko –
działania w ramach
Programu Edukacji

Ekologicznej
Ankiety ” Przerwij czekanie
czas na działanie”

Określenie świadomości
ekologicznej uczniów w celu
wprowadzenia zmian w
postawach proekologicznych :
zmianie nawyków
konsumenckich, rozwijanie
odpowiedzialności
indywidualnej i społecznej za
stan środowiska,

Wrzesień Przeprowadzenie ankiet w
celu oceny świadomości
proekologicznej uczniów.

Uczniowie klas 1-8

Rady na odpady Uczniowie znają i stosują
ekologiczne sposoby
działalności człowieka w
środowiska: -potrafią
segregować odpady -
posiadają nawyk segregacji
śmiec

Październik Pogadanki przeprowadzone
przez wychowawców: recykling, zasady
segregowania odpadów. Uczniowie
przygotowują duże postacie w
naturalnych rozmiarach (odrysowują
własne ciało) w kolorach pojemników
używanych do recyklingu .kl 1-8
naklejają na poszczególne postacie

Uczniowie klas 1-8 pod kierunkiem
wychowawców



przykłady odpadów należących do
kategorii( szkło, metale i plastik, bio,
papier)

Prezentacje „Nasze rady na
bioodpady”

Wzrost świadomości uczniów
dotycząca segregacji i
kompostowania, uczniowie
wiedza, co to są bioodpady i
co się dzieje, gdy wyrzucamy
je do śmieci.

Październik
Uczniowie za pomocą zdjęć i filmików

nauczą się segregować odpady i
odróżniać te, które są bioodpadami

Uczniowie klas 1-8 pod kierunkiem
wychowawców

Prezentacje „Ekologiczny
dom”

Wzrost świadomości uczniów:
jak stworzyć miejsce
bezpiecznie , które
funkcjonuje zgodnie z naturą,
bezpieczna segregacja
odpadów

Grudzień
Przedstawienie za pomocą filmików,
zdjęć i prezentacji domów pasywnych.

Uczniowie klas 1-8 pod kierunkiem
wychowawców

Jak postępować, aby ochronić
powietrze przed
zanieczyszczenia mi?

Uczniowie wiedzą dlaczego
trzeba ograniczać ilość CO2 i
metanu do atmosfery, oraz
znają czyste źródła energii.
Potrafią uzasadnić, dlaczego
obszary zielone to „płuca”
miast.

Styczeń
Uczniowie korzystając z różnych
źródeł informacji przygotowują
plakaty dotyczące zanieczyszczeń
powietrza, oraz sposobów jego
ochrony

Uczniowie klas 1-8 pod
kierunkiem wychowawców

Osoby
odpowiedzialne
za
wprowadzenie
programu
Szkoła
Promująca
Zdrowie

Konkurs ekologiczny „ Dziękuję
ja planety nie truję”

Zna ekologiczne sposoby
działania człowieka w
środowisku, posiada wiedzę na
temat ekologicznego stylu
życia.

Luty
Konkurs: kl; 1-8. Wychowawcy

podaja listę uczniów chętnych do
wzięcia udziału w konkursie.

Uczniowie klas 1-8 Osoby
odpowiedzialne
za
wprowadzenie
programu
Szkoła
Promująca
Zdrowie



„Księga cytatów- „Ziemia na
rozdrożu”

Zachęcenie uczniów do
podejmowania działań na rzecz
środowiska naturalnego.

Marzec
Przygotowanie plakatów z cytatami
związanymi z ochroną środowiska

Uczniowie klas 2-3 Osoby
odpowiedzialne
za
wprowadzenie
programu
Szkoła
Promująca
Zdrowie

Parking rowerowy w Szkole
Promującej Zdrowie.

Wzrost liczby uczniów
poruszających się na rowerach.

Cały rok
Promowanie zdrowego poruszaniu
się po osiedlu jako alternatywa dla
samochodu Pogadanki
przeprowadzone przez
wychowawców zachęcające
uczniów do korzystania z roweru .
transportu

Uczniowie klas 4-8 Osoby
odpowiedzialne
za
wprowadzenie
programu
Szkoła
Promująca
Zdrowie

Promowanie aktywności
ruchowej

Promowanie aktywności
ruchowej

Uczniowie chętnie spędzają
aktywnie czas wolny, znają
bezpieczne miejsca do
zabawy , świadomie rezygnują
z komputera na rzecz
aktywności fizycznej.

Cały rok szkolny
Dzień Sportu, gimnastyka
śródlekcyjna, spędzanie przerw i
zabawy na boisku szkolnym i placu
zabaw, pogadanki zachęcające do
podejmowania aktywności
fizycznej jako alternatywy dla
komputera, telefonu.

Klasy 1-8 Osoby
odpowiedzialne
za
wprowadzenie
programu
Szkoła
Promująca
Zdrowie

Dzień sportu Poziom zadowolenia uczniów,
wzrost liczby uczestników

Czerwiec
Działania promujące zdrowy styl

Klasy 1-3 Wychowawcy
1-3



życia poprzez ruch
Liga Szkolna Piłki Nożnej Poziom gry oraz zadowolenie z

uzyskanych wyników. Radość z
rywalizacji.

Cały rok szkolny Nauczyciel w-f

Ogólnopolska akcja
„Zdrowo i Sportowo”

Uczniowie preferują aktywny
tryb życia, spędzają czas w
ruchu, znają ciekawe formy
spędzania czasu wolnego, gry
oraz zabawy ruchowe.

Cały rok szkolny Klasy 1-3 Nauczyciel w-f


