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Definicja, model i standardy szkoły promującej zdrowie (prezentacja) 
 

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1. CEL: Poprawa relacji uczeń – uczeń oraz nauczyciel – uczeń. 

Kryterium sukcesu: 60% odsetka uczniów uznaje, że relacje uczeo – uczeo oraz uczeo 

-  nauczyciel są właściwe. 

ZADANIA: 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

1. Przygotowanie dla 

wychowawców oraz 

nauczycieli 

przedmiotów bazy 

materiałów do 

wykorzystania na 

godzinach 

wychowawczych. 

100% nauczycieli 

przedmiotów 

związanych z 

edukacją zdrowotną 

gromadzi i 

przygotowuje 

materiały. 

Założenie teczki z bazą 

materiałów nt. promocji 

zdrowia oraz bazy 

internetowej. 

Cały rok szkolny  

2020/2021 

kolejny rok szkolny 

2021/2022 

2. Wykorzystanie bazy 

materiałów z edukacji 

prozdrowotnej przez 

nauczycieli nie 

60% nauczycieli 

korzysta z 

udostępnionej bazy 

Wykorzystanie bazy 

materiałów na lekcjach w 

szkole jak i zdalnych (w 

wersji papierowej jak i 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 



będących 

nauczycielami 

przedmiotów 

przyrodniczych. 

materiałów. elektronicznej). kolejny rok szkolny 

2021/2022 

3. Zorganizowanie 

lekcji online nt. 

zdrowia prowadzonej 

przez pracowników 

Sanepid Szczecin. 

20% uczniów klas 4-

6 bierze udział w 

lekcjach. 

Prezentacja z pogadanką 

na platformie Microsoft 

Teams. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

4. Kontunuowanie i 

stworzenie nowych 

programów własnych 

związanych z promocją 

zdrowia. 

50% programów jest 

zatwierdzonych 

przez Radę 

Pedagogiczną. 

Wdrażanie treści 

zatwierdzonych 

programów. 

II semestr rok 

szkolny 2020/2021 

 Kolejny rok 

szkolny 2021/2022 

5. Uzyskanie 

propozycji zagadnieo 

prozdrowotnych od 

uczniów. 

10% uczniów z klas 

5-8 proponuje 

tematy do realizacji. 

Zaproponowanie przez 

Samorząd Uczniowski 

koleżankom i kolegom 

włączania się do 

wytypowania ciekawych 

według nich tematów z 

zakresu edukacji 

zdrowotnej do realizacji z 

wychowawcą. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

6. Udział w programie 

„Trzymaj formę”. 

80% uczniów i 

nauczycieli bierze 

czynny udział w 

programie. 

Organizacja wydarzeo, 

prelekcji, pogadanek, 

konkursu nt. zdrowego 

stylu życia. 

Rok szkolny 

2020/2021 

7. Cykliczne 

podejmowanie 

pogadanek w klasach 

na temat promocji 

zdrowia (higiena 

osobista, zdrowe 

odżywianie, aktywnośd 

fizyczna). 

50% uczniów klas 1-

3 uczestniczy w 

zajęciach. 

Organizowanie spotkao z 

dziedmi. 

Rok szkolny 

2020/2021 

8. Włączenie 

nauczycieli 

wychowania fizycznego 

i EDB do zespołu 

promocji zdrowia. 

30% nauczycieli 

wskazanych 

przedmiotów 

znajdzie się składzie 

zespołu 

promującego 

zdrowie. 

Debata, spotkanie zespołu 

promocji zdrowia nt. 

realizacji edukacji 

zdrowotnej w SP 74. 

II semestr 

rok szkolny 

2020/2021 

9. Organizowanie 

szkoleo dla Rady 

Pedagogicznej nt. 

realizacji edukacji 

90% nauczycieli 

weźmie udział w 

szkoleniu. 

Organizacja szkolenia na 

platformie Microsoft 

Teams lub za 

II semestr 

rok szkolny 



prozdrowotnej i 

założeo Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

pośrednictwem ORE. 2020/2021 

kolejny rok szkolny 

2021/2022 

10. Organizowanie 

szkolnego Dnia 

Zdrowia. 

80% uczniów klas 6-

8 bierze aktywny 

udział w organizacji 

Dnia Zdrowia. 

Przygotowanie prezentacji 

prac uczniowskich w 

szkole lub online. 

Kwiecieo 2021 r. 

10. Organizowanie 

przez szkołę różnych 

form zajęd 

rekreacyjnych, 

sportowych a także 

turystycznych. 

-Udział 30% uczniów 

w szkolnych i 

międzyszkolnych 

zawodach 

sportowych oraz w 

rajdach 

-Udział  30% 

uczniów w Akcji 

„Jestem aktywny”: 

Kl. 1-3 tworzenie 

minibooków 

aktywności 

ruchowej, 

Kl. 4-6 – kalendarz 

aktywności fizycznej 

Kl. 7-8 „21 minut dla 

zdrowia” 

Prowadzenie kół 

sportowych oraz  rajdów. 

 

Dokumentowanie przez 

uczniów swojej 

aktywności ruchowej 

(filmy, zdjęcia, rysunki) 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 kolejny rok szkolny 

2021/2022 

11. Cykl zajęd dla 

uczniów klas 8 na 

temat zdrowia 

psychicznego 

50% uczniów klas 8 

bierze udział w 

zajęciach. 

Przeprowadzenie 

warsztatów dla uczniów 

klas 8 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

kolejny rok szkolny 

2021/2022 

12. Organizowanie 

akcji charytatywnych 

np. Paczka dla seniora, 

WOŚP. 

40% uczniów naszej 

szkoły bierze udział 

w wolontariacie. 

Zbiórka potrzebnych 

artykułów, zbiórka 

funduszy dla kobiet w 

ciąży z cukrzycą. 

Rok szkolny 

2020/2021 

13. Cykliczne 

rozmowy na temat 

prawidłowej postawy 

ciała. 

20% uczniów naszej 

szkoły bierze udział 

w prelekcjach. 

Przeprowadzenie rozmów 

w wybranych klasach 1-8. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

kolejny rok szkolny 

2021/2022 



 

1. CEL: Zwiększenie efektywności edukacji prozdrowotnej. 

Kryterium sukcesu: zwiększenie do 60% odsetka uczniów, którzy uznają, że mają 

wpływ na realizację tematyki prozdrowotnej oraz do 60% odsetka nauczycieli, 

realizujących edukację zdrowotną na godzinach wychowawczych i innych 

przedmiotach. 

 

             ZADANIA: 

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin 

realizacji 

1.Opracowanie 

kontraktów czyli zasad 

pracy i zachowania w 

szkole i klasie. 

50% uczniów 

weźmie udział w 

tworzeniu 

kodeksu. 

Debata z wychowawcą na 

godzinie wychowawczej. 

Wrzesieo 

2020 

Luty 2021 

(modyfikacja) 

2.Przeprowadzenie 

warsztatów dla uczniów 

na temat utrzymywania 

właściwych relacji. 

50% uczniów 

weźmie udział w 

warsztatach. 

Organizacja lekcji 

wychowawczych nt. właściwych  

relacji przez wychowawcę  

i pedagoga. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

3.Zorganizowanie 

warsztatów dla klas 

szóstych na temat zasad 

zachowanie się w 

Internecie (netykiety) 

oraz cyberprzemocy. 

90% uczniów klas 

6 weźmie udział w 

warsztatach. 

Lekcje online przeprowadzone na 

godzinach wychowawczych przez 

pedagoga szkolnego. 

Grudzieo 

2020r 

4.Kontunuowanie 

działania skrzynki 

zaufania, także online. 

5% uczniów 

korzysta ze 

skrzynki zaufania. 

Poinformowanie uczniów o 

możliwości korzystania ze 

skrzynki. 

Rok szkolny 

2020/2021 

5.Zorganizowanie  cyklu 

spotkao z   policjantem 

do spraw nieletnich. 

60% uczniów klas 

6 uczestniczy w 

spotkaniu. 

Pogadanka online na temat 

bezpiecznego zachowania w sieci 

oraz konsekwencjami prawnymi 

niewłaściwych zachowao. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

6. Integrowanie zespołu 

klasowego poprzez 

udział w wydarzeniach 

szkolnych np. Tygodniu 

Promocji Zdrowia, 

Dniach Integracji czy 

Dniach Patrona. 

80% uczniów 

włączy się do 

udziału w 

wydarzeniach 

Organizacja wydarzeo szkolnych 

w ramach Tygodnia Promocji 

Zdrowia, Dni Integracji czy Dnia 

Patrona. 

Rok szkolny 

2020/2021 

7.Zaangażowanie 

uczniów w działalnośd 

16% uczniów 

uczestniczy w 

Organizacja akcji charytatywnych 

według harmonogramu działao 

Rok szkolny 



SK PCK. działalności SK PCK Okręgowego Oddziału PCK w 

Szczecinie. 

2020/2021 

8.Przeprowadzenie 

szkoleo w ramach 

Szkoły dla Rodziców 

oraz szkoleo dla 

nauczycieli. 

10% rodziców i 

70% nauczycieli 

weźmie udział 

Organizacja szkoleo online Rok szkolny 

2020/2021 

9.Realizowanie 

szkolnego projektu pt. 

„Moje 

zainteresowania”. 

50% uczniów 

weźmie udział 

Prezentacje online, pogadanki Rok szkolny 

2020/2021 

10.Systematyczne 

wydawanie gazetki 

szkolnej pt. „Super 

Buda”. 

100% wydao jest 

umieszczanych na 

stronie 

internetowej 

szkoły. 

Redagowanie artykułów przez 

uczniów oraz korekta przez 

nauczyciela języka polskiego. 

Rok szkolny 

2020/2021 

11.Podejmowanie 

działao przez Samorząd 

Uczniowski na rzecz 

społeczności szkolnej. 

10% uczniów 

bierze udział w 

akcjach. 

Regularne informowanie o 

podejmowanych działaniach, 

współpraca samorządów 

klasowych z Samorządem 

Uczniowskim np. w 

organizowaniu andrzejek, 

wspólnym śpiewaniu kolęd czy 

konkursie na najciekawszą 

dekorację świąteczną. 

Rok szkolny 

2020/2021 

12.Spotkanie z 

prawnikiem na temat 

odpowiedzialności 

karnej nieletnich. 

50% uczniów klas 

7 

Organizacja spotkania na lekcjach 

wychowawczych. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

13.Informowanie 

społeczności szkolnej o 

działaniach naszej 

szkoły związanej ze 

zdrowiem. 

Bieżące, 

systematyczne 

informowanie o 

podejmowanych 

działaniach na 

stronie szkoły. 

Założenie podstrony internetowej 

Szkoły Promującej Zdrowie, 

publikacja w czasopismach np. 

Panorama. 

II semestr 

Rok szkolny 

2020/2021 

 


