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Założenia i plany realizacji projektu zatwierdzone przez Radę 

Pedagogiczną 

1. Założenia 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 

systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu                     i 

dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników            

w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie 

2. Korzyści z przynależności do sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 

a. Usystematyzowanie działań z zakresu promocji zdrowia na terenie szkoły 

b. Nadanie działalności prozdrowotnej w szkole mocy prawnej (zapis w statucie szkoły                                 

o przynależności do programu) 

c. Współtworzenie programu spójnego z zapisami podstawy programowej kształcenia 

ogólnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa; 

d. możliwość opracowywania i realizacji innowacji, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz 

promocji placówek realizujących projekt. 

e. diagnozowanie, ewaluacja działań, praca zespołowa i metodą małych kroków 

f.  Program 25 letni , wspierany przez MEN , duże poparcie Opolskiego Kuratora Oświaty 

g.  Szkolenia z zakresu promocji zdrowia. 

h.  Przyłączanie do pokrewnych projektów (źródełko w szkole po 2 latach przynależności 

do SSziPPZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowanie:  

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

1. Problem priorytetowy do rozwiązania: 

Zmiana profilu szkoły z Publicznego Gimnazjum na Publiczną Szkołę Podstawową, wymusza 

dostosowania działań z zakresu promocji zdrowia, które przemówią zarówno do uczniów starszych jak 
i młodszych.  

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

Z uwagi na atrakcyjną formę, przystępną i ciekawą treść dla wszystkich uczniów, przedmiotem działań 

SzPZ stanie się nauka i propagowanie działań związanych z Pierwszą Pomocą Przedmedyczną 

b) Uzasadnienie wyboru priorytetu: 

Zagadnienia związane z Pierwszą Pomocą są ciekawe i możliwe do opanowania zarówno przez 
uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej, jak i młodzieży z klas starszych, dodatkowo warsztaty, imprezy 

szkolne, konkursy i wyjścia, dają możliwość integracji uczniowskiej i poznania nowej szkoły. 
 

2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

Mała znajomość zasad udzielania Pierwszej Pomocy wśród uczniów, wynika z braku ww. treści 
edukacyjnych zawartych w programach nauczania klas młodszych,  braku wystarczającej ilości 

działań praktycznych,  oraz   braku zaangażowania młodzieży w czasie lekcji 
 

3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu: 

• stworzenie warunków i możliwości do aktywnej nauki zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wraz z działaniami praktycznymi (warsztaty/ wyjścia) 

•organizacja imprez propagujących wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,                            
a jednocześnie integrujących uczniów z różnych klas i roczników 

• przystąpienie do ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej                     
i w przyszłości zaproszenie innych placówek do współudziału  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN PRACY NA ROK 2019/2020 

CEL: 

• Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród 
uczniów i całej społeczności szkolnej 

• Aktywne nabywanie świadomości uczniów o potrzebie pomocy i podejmowaniadziałań w celu 
polepszania i ratowania zdrowia. 

• Zachęcanie do przejawiania altruistycznej postawy wobec innych 

 

nazwa zadania  kryterium sukcesu sposób realizacji termin wykonawca sposób 
sprawdzenia 
wykonania 
zadania 

1. MAŁA OLIMPIADA PROZDROWOTNA 

a. przygotowanie 
plakatów z zakresu 
 I Pomocy 

prezentacja plakatów na 
forum szkoły, 
sporządzenie wystawy 

praca grupowa z 
wykorzystaniem 
materiałów 
plastycznych 

IX 
2019 

uczniowie 
kl 7 

zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

b. przygotowanie 
etiud aktorskich 
dot.udzielania I 
Pomocy 

prezentacja grup na 
forum klas, integracja 
uczniowska, wybór 
najlepszej z drużyn 

praca w grupach, z 
wykorzystaniem 
przygotowanej 
scenografii 

IX 
2019 

uczniowie 
klas 7 

zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

c.  
Udział w quizie z 
zakresu I pomocy  

wybór najlepszej drużyny  praca grupowa z 
wykorzystaniem 
aplikacji kahoot 

IX 
2019 

uczniowie 
klas 7 

zdjęcia i 
notatka na 
stronie 

d. 
“Przez przeszkody, 
na ratunek!” - 
udział w wyścigach 
rzędów 

wybór najlepszej drużyny zawody sportowe IX 
2019 

uczniowie 
klas 7 

zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

2. BICIE REKORDU GUINESSA W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO- ODDECHOWEJ 

a. 
Udział w 
warsztatach 
przygotowujących 
do bicia rekordu 
RKO 

zapoznanie uczniów z 
zasadami właściwego 
przeprowadzenia  RKO, 
swoboda w działaniach 
praktycznych 

pogadanka, praca w 
grupach, ćwiczenia 
z fantomem 

IX 
2019 

uczniowie 
klas 1-8 

wpis w 
dzienniku, 
lista 
obecności 

b. Udział w 
ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu RKO, 
organizowaną 
przez WOŚP 

entuzjastyczne 
przyłączenie się uczniów 
klas 3-7, pobicie 
ogólnopolskiego rekordu 

zgłoszenie szkoły do 
udziału, 
rozpropagowanie 
imprezy wśród 
uczniów, 
zapewnienie 
narzędzi audio- 

IX 
2019 

Uczniowie 
klas 3-8 

certyfikat, 
wpis na 
stronie 
szkoly 



video oraz 
wystarczającej ilości 
fantomów 

3. WYJŚCIE UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DO CENTRUM EDUKACYJNEGO 
STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU  

Warsztaty z 
ratownictwa i 
udzielania 
pierwszej pomocy   

powtórzenie wiadomości i 
doskonalenie 
umiejętności 
praktycznych 

gry i zabawy 
multimedialne, 
ćwiczenia 
praktyczne, trening z 
fantomem 

II 
2020 

Uczniowie 
klas I-III 

zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja: 

Mała Olimpiada Prozdrowotna 

 

 

A początku października, uczniowie klas siódmych przystąpili do rozgrywek w ramach Małej Olimpiady 

Prozdrowotnej. Każdy siódmoklasista mógł spróbować swoich sił w rozgrywkach sportowych, 
działaniach aktorskich, plastycznych czy potyczkach quizowych. Wszystkie drużyny zaprezentowały 
się wspaniale i dały z siebie wszystko. 

WYNIKI KONKURSU: 

I miejsce : klasa VII B 

II miejsce: klasy VIIA i VII D 

III miejsce: klasa VIIC 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bicie rekordu Guinessa w Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej 

 

 

 
Udziałem w ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej, 
podsumowaliśmy wiedzę zdobytą na Olimpiadzie Prozdrowotnej. 44 uczniów z klas III ,V oraz VII 
przez 30 minut wykonywało RKO na 7 przygotowanych do tego  fantomach. Zadanie to nie należało 
do łatwych, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom , które zgłosiły się do udziału. 
 

 

 



 
Wyjście uczniów klas I-III do Centrum Edukacyjnego Opolskiej Straży Pożarnej (warsztaty z 
zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy) 

 

W lutym 2020,  wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej wybrały się na wycieczkę do Centrum 

Edukacyjnego Opolskiej Straży pożarnej, gdzie brały udział w warsztatach z zakresu ratownictwa, 
pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w domu i poza nim. Była to świetna zabawa i okazja do 
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej- wszyscy 
uczniowie spisali się znakomicie! 
 

 

 

 



Poza propagowaniem wiedzy z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, Zespół ds. 

Promocji Zdrowia, zrealizował następujące zadania: 

 

1. Wycieczka integracyjna klas I-III (wrzesień 2019) 
z warsztatami kulinarnymi w gospodarstwie agroturystycznym w Staniszczach Małych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.  Twoja zdrowa śniadaniówka (październik 2019)  

akcja propagująca dietę zróżnicowaną i bogatą w  składniki odżywcze (kl. 5-8) 

 

2. Śniadanie daje moc (październik 2019) 

akcja ogólnopolska, warsztaty kulinarne, gry i zabawy wdrażające zasady zdrowego żywienia 
(kl. 1-3) 

 

 

 
 
3.  Wiem co jem!  (październik 2019) 
zajęcia przybliżające uczniom klas 5-8 strukturę piramidy żywienia i aktywności fizycznej, analiza 
zawartości składników odżywczych w popularnych produktach spożywczych, konstruowanie 
przykładowego menu 
 

https://www.psp33.opole.pl/images/114.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/integracyj/IMG_20191017_220044.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/integracyj/IMG_20191017_221712.jpg


4. Kuchnia na zdrowie! (listopad, grudzień 2019) 
Warsztaty kulinarne  klas I-III : samodzielne sporządzenie kiszonej kapusty, poznawanie walorów 
zdrowotnych i smakowych dyni, pieczenie zdrowych ciasteczek owsianych dla św. Mikołaja, 
przypomnienie zasad zdrowego żywienia. 

 

5. Mikołajki na sportowo (grudzień 2019)  

 
6. Lekcje na temat wpływu aktywności fizycznej na pracę serca (kl 7) 

 

7. Bezpieczne ferie – warsztaty z policjantem 
 

8. Projekcja filmu dotycząca zagrożenia zachorowania COVID 19 (kl. 5, 7,8) 
 

9.  Myjmy ręce -zajęcia instruktażowe z pielęgniarką szkolną ( kl. 1-3) 
 

10. Dziel się uśmiechem - akcja, której celem jest przeprowadzenie przeglądów dentystycznych       
oraz lekcji dbania o "zdrowy uśmiech". 
 

9.  Pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć dydaktycznych i świetlicowych w 
związku z zagrożeniem zachorowaniem COVID 19 (klasy 1-3, świetlica) 
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Praca online: 

9.  Lekcje dotyczące działania układu odpornościowego i wpływu działania patogenów na jego 
funkcjonowanie (kl. 7-8) 

 

10. Dzień Ziemi online (kl. 3-8)

 
11. Przesyłanie filmów, grafik, pogadanki na zajęciach online z uczniami dotyczące zasada 
bezpieczeństwa w czasie kwarantanny (kl. 1-8) 

12. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne uczniów naszej szkoły 


