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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 2020/2021 
 

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.  

• Dodatkowo, z uwagi na zagrożenie zachorowania wirusem SARS CoV2, zespół do spraw promocji 
zdrowia, poszerza swoje działania o edukowanie uczniów na temat sposobów profilaktyki i ochrony 
zdrowia w czasie pandemii.  

• Utrzymująca się edukacja w trybie zdalnym, pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań 
wspierających zdrowie psychiczne uczniów.  
 

a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

• Z uwagi na atrakcyjną formę, przystępną i ciekawą treść dla wszystkich uczniów, przedmiotem 
aktywności SzPZ stanie się nauka i propagowanie działań związanych z Pierwszą Pomocą 
Przedmedyczną 

• Wprowadzone w szkole procedury, normy zachowania i dbałość o istniejące obostrzenia, 
zwiększają bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Dodatkowy nacisk na edukację prozdrowotną, 
zachęca uczniów do podejmowania działań, zapobiegających rozprzestrzeniania się wirusa SARS 
CoV-2. 

• Działania z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, prowadzone przez nauczycieli, 
wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, mają na celu wzmocnić zdrowie psychiczne 
uczniów, którzy kontynuują naukę w formie zdalnej lub po długiej przerwie powracają do nauki                 
w trybie stacjonarnym. 
 

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. 

• Zaistniała sytuacja pandemiczna, wymusza zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 

• Przedłużająca się nauka w trybie zdalnym, niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne uczniów, 
relacje rówieśnicze i poczucie współtworzenia społeczności szkolnej, dlatego działania wspierające 
zdrowie psychiczne są istotnym obszarem realizacji zespołu SPZ. 

 

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.  

• Młodszy wiek uczniów uczęszczających do szkoły w trybie stacjonarnym i sporadyczna obecność 
uczniów starszych w szkole (wynikająca z nauki w trybie zdalnym) wymuszają ciągłe 
przypominanie o zasadach bezpieczeństwa w formie pogadanek, prelekcji i zabaw dydaktycznych. 

 

 

 

 



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 

• Troska o zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, poprzez wprowadzenie 
procedur szkolnych, prelekcje, pogadanki i zajęcia dydaktyczne .  

• Intensyfikacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej – przeprowadzenie diagnozy, ustalenie 
i realizacja działań z zakresu integracji społeczności szkolnej, utrzymywania pozytywnych 
relacji rówieśniczych oraz radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY NA ROK 2020/2021 

CEL: 

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

2. Aktywne nabywanie świadomości uczniów o potrzebie pomocy i podejmowania działań w celu 
polepszania i ratowania zdrowia. 

3. Troska o zachowanie bezpieczeństwa, dbałość o zachowanie działań profilaktycznych przeciw 
zakażeniu SARS COV2. 

4. Reintegracja społeczności szkolnej powracającej do szkół 
5. Troska o zdrowie psychiczne uczniów. 

 
 
 
 
 
 

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 
2020 

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 
2020 

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 
2020 

uczniowie klas 7 zdjęcia i 
notatka na 
stronie 

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

wybór najlepszej 
drużyny 

zawody 
sportowe 

IX 
2020 

uczniowie klas 7 zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

2. ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY 

a. 
Udział w 
warsztatach  z 
pierwszej 
pomocy 
przedmedycznej 

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

pogadanka, 
praca w 
grupach, 
ćwiczenia z 
fantomem 

X 2020 uczniowie klas 1-8 wpis w 
dzienniku, 
lista 
obecności 



3. INTEGRACYJNY PIKNIK ZDROWIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA  

a. Warsztaty z 
ratownictwa i 
udzielania 
pierwszej 
pomocy   

powtórzenie 
wiadomości i 
doskonalenie 
umiejętności 
praktycznych 

gry i zabawy 
multimedialne, 
ćwiczenia 
praktyczne, 
trening z 
fantomem 

VI 
2020 

Uczniowie klas I-VIII zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

b. Rozgrywki 
sportowe na 
świeżym 
powietrzu 

Aktywny udział w 
zawodach 

Gry i zabawy 
sportowe 

VI 
2020 

Uczniowie klas I-VIII zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

c. smaczny i 
zdrowy kosz 
piknikowy! 

Wybór najlepszej z 
drużyn 

Przygotowanie 
poczęstunku, 
wspólna 
degustacja, 
powtórzenie 
zasad 
zdrowego 
żywienia 

VI 
2020 

Uczniowie klas I-VIII zdjęcia i 
notatka na 
stronie 
szkoły 

4. INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU  POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 
 

Diagnoza 
potrzeb uczniów 

Wypełnienie arkuszy 
przez 90 % uczniów 

Ankieta / 
arkusz forms 

III 2020 Uczniowie klas IV- VIII Sprawozdanie  

Realizacja 
zmodyfikowane
go programu 
wychowawczo- 
profilaktycznego 

 Integracja uczniów, 
wzmacnianie poczucia 
przynależności do 
społeczności szkolnej, 
nauka radzenia sobie ze 
stresem, zwrócenie roli 
na empatię i 
poszanowanie uczuć 
innych 

Pogadanki, lekcje 
wychowawcze, 
działania SU, 
działania 
wolontariackie, 
realizacja zajęć i 
warsztatów z 
psychologiem 

III-VI 
2021 

Uczniowie klas IV-VIII Sprawozdanie 
zespołu ds. 
wychowawczyc
h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACJA 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY 

Opublikowano: piątek, 16, październik 2020 11:22 | Odsłony: 106 
 

 
 
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - druga sobota września -   
obchodzony był w naszej szkole od 14.09 – do 18.09.2020 w ramach Promocji Zdrowia  
 
Udział wzięły wszystkie klasy 1-3 i 4-8 
Wychowawcy klas 1-3 i 4-8 przeprowadzili krótki wykład na temat Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej lub udostępnili film instruktażowy. 
Cała klasa przygotowywała prace plastyczne, format A4, na zadany temat.  
  
Najlepsze 3 prace (wybrane przez wychowawcę) trafiły do nauczycieli będących w komisji.  
Zadane tematy do realizacji dla poszczególnych klas: 
 
 1-3 - wezwanie pomocy – numery alarmowe  
4a, b -  Omdlenie + krwotok z nosa,                       
6a – Złamania + wezwanie pomocy.  
7a - Padaczka + pozycja bezpieczna,  
8a, b, c, d  – Zadławienie, RKO + AED,  
Punkty do Palmy Pierwszeństwa - to nagroda dla najlepszych klas. 
Dziękujemy wychowawcą klas i uczniom za aktywny udział. 
 
 
 
 
 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2236-rozpoczecie-roku-szkolnego-2020-2022
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2267-swiatowy-dzien-pierwszej-pomocy


MAŁA OLIMPIADA PROZDROWOTNA 2020 

Opublikowano: sobota, 28, listopad 2020 23:53 | Odsłony: 69 

 

Pod koniec października klasy pierwsze uczestniczyły w Małej Olimpiadzie 
Prozdrowotnej. Uczniowie brali udział w różnych konkursach i zabawach związanymi 
ze zdrowym stylem życia m.in. rozwiązywali krzyżówki, rozpoznawali owoce i 
warzywa poprzez dotyk, węch. Dzieci świetnie się bawiły i chętnie uczestniczyły we 
wszystkich zabawach. Na koniec olimpiady klasy wykonały zdrowe buzie z 
talerzyków papierowych z wykorzystaniem plasteliny i gazet. 
Mała Olimpiada Prozdrowotna w klasie siódmej 
W tym roku klasa 7a brała udział w dwóch konkurencjach Małej Olimpiady 
Prozdrowotnej. 
Pierwsze zadanie było teoretyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Drugie 
zadanie to udział uczniów w konkurencjach sportowych. 
Najlepsze wyniki we wszystkich trzech quizach osiągnęli uczniowie: 
1. miejsce – Magdalena 
2. miejsce  – Nina 
3. miejsce – Agnieszka 
4. miejsce - Pola 
5. miejsce – Natalia 

 

DZIEŃ DZIECKA 

Z okazji Dnia Dziecka w PSP 33 miało miejsce wiele ciekawych zajęć. Uczniowie               
w czasie spotkań z wychowawcami zdobyli  informacje dotyczące tego święta, 
rozmawiano o prawach i obowiązkach dzieci. Zespoły klasowe współpracowały                   
w ramach konkursu plastycznego oraz z zaangażowaniem rywalizowały                                     
w rozgrywkach sportowych, które wzbudziły wśród uczestników najwięcej emocji                     

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2284-mala-olimpiada-prozdrowotna-202


i uśmiechu. Klasy przygotowały również zdrowe śniadanie, które w piknikowej scenerii 
z apetytem konsumowały.       
 
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców przy PSP 33 za ufundowanie wszystkim uczniom 
pysznych słodkości, Pani Oliwii Greś – opiekunowi SU, P. Tomaszowi Skrętkowskiemu 
oraz wszystkim Wychowawcom za organizację tego dnia. 

  

  

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 

Marzec – czerwiec 2021 

W czasie kontynuowania nauki w trybie zdalnym i w celu przygotowania uczniów do powrotu 
do szkoły, zespół ds. pedagogiczno- wychowawczych, opracował następujące działania:  

• Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez pedagogów, psychologów, 
wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w 
zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klas. 

• Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego 
nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów 
czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. 

• Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych. 

• Podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

• Stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego. 

• Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacja samopomocy koleżeńskiej 

 

 

 

 

 

 



Poza propagowaniem wiedzy z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, 
Zespół ds. Promocji Zdrowia, zrealizował następujące zadania: 

DZIEŃ PUSTEJ KLASY! 

Opublikowano: piątek, 25, wrzesień 2020 19:15 | Odsłony: 129 
W piątek, 25 września, był super dniem, ponieważ obchodziliśmy Dzień Pustej Klasy!  
Uczniowie z klasy 2b wyszli z sali na boisko szkolne, gdzie odbyła się normalna lekcja.  
Dzieci były zachwycone taką formą zajęć. Kontakt z przyrodą i lekcje na świeżym 
powietrzu z pewnością korzystnie wpływają na zdrowie uczniów! 

  
  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI!  

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2020 18:40 | Odsłony: 125 
  
We wtorek, 15 września, w klasie 1b i 2b obchodzony był Międzynarodowy Dzień 
Kropki. Był to dzień, w którym promowana była odwaga w wyrażaniu siebie i 
ukazywaniu swoich talentów. W tym dniu inspiracją była opowieść Petera H. 
Reynoldsa pt. "The Dot", w której mała Vashti, dzięki kropce i wspaniałej nauczycielce, 
uwierzyła w swój talent i możliwości.  
Uczniowie naszej szkoły wysłuchali opowieści, a następnie opowiadali o swoich 
talentach. Potem każdy mógł plastycznie wyrazić siebie. Była wspaniała zabawa!  

 
 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2255-dzien-pustej-klasy
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2243-miedzynarodowy-dzien-kropki


ZAJĘCIA O BEZPIECZEŃSTWIE                     

W naszej szkole 11 i 15 marca 2021r. gościliśmy przedstawiciela Policji I KP w Opolu 
sierż. Tomasza Nawara, który spotkał się z uczniami klas 1-3. 

       Uczniowie mieli możliwość porozmawiania na tematy związane z szeroko pojętą 
profilaktyką. 

       W czasie spotkania funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz jak niebezpieczne mogą być 
spotkania z nieznajomymi. Radził jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są 
pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Przypomniał też dzieciom o „obowiązku” 
używania elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem 
zabudowanym, po zmierzchu. Zwrócił się również do uczniów z apelem, aby w trakcie 
jazdy samochodem dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom 
o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. Uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań. Wykazywali się też dobrą 
znajomością zasad przechodzenia przez ulicę. 
 Poruszane były także tematy zagrożeń z „cyberprzestrzeni”. 

        Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły 
się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów 
oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.  

       Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w 
ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA 

Dzień Kolorowej Skarpetki. 

21.03.2021 obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej 
Skarpetki. Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez przyczyny wyznaczono na 21 
marca. Jest to początek kalendarzowej wiosny, symbolizujący narodziny nowego 
życia oraz narodziny ludzi niezwykłych. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu 
Downa jest symboliczna. Przypada on na 21 dzień 3 miesiąca w roku, ponieważ to 
właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA 
chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. 
Każdy z nas może w prosty sposób przyłączyć się do akcji promującej. Wystarczą do 
tego kolorowe skarpetki. 

Uczniowie klasy 1b oraz nauczyciele założyli skarpetki nie do pary na znak 
solidarności z Osobami z Zespołem Downa. 

Kolorowe skarpetki, podobnie jak data obchodów, mają znaczenie symboliczne. Co 
symbolizują? Różnorodność , odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli 
wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem 
Downa. 



 

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLAS I - III 

W ramach obchodów Dnia Dziecka klasy I b i III b pojechały na wycieczkę do 
Gościnnej Zagrody Lipińskich w Przysieczy. Podczas wizyty w gospodarstwie 
wszyscy świetnie się bawiliśmy. Byliśmy na wycieczce nad stawem, jeździliśmy 
wozem taborowym po polach i lasach, spotkaliśmy się ze zwierzętami, które 
mogliśmy karmić. Zwiedziliśmy także kuźnię i siodlarnię, a na zakończenie zjedliśmy 
przepyszną kiełbaskę z ogniska. Atrakcji było bardzo wiele, dzięki czemu ten wyjazd 
na długo pozostanie w naszej pamięci… 

  

  

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://psp33.opole.pl/download/230/skapet.jpeg
https://psp33.opole.pl/download/386/zdjecie-2.jpeg
https://psp33.opole.pl/download/387/zdjecie-3.jpeg
https://psp33.opole.pl/download/388/zdjecie-4.jpeg


ZAJĘCIA Z BIOLOGII PORUSZAJĄCE NASTĘPUJĄCE 
ZAGADNIENIA: 

• Wpływ aktywności fizycznej na pracę serca 

• Wykrywanie składników pokarmowym, witamin, mikro- i makroelementów , niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

• Projekcja filmu dotyczącego zagrożenia zachorowania COVID 19 

• Lekcje dotyczące sposobów funkcjonowania układu odpornościowego 

 

BEZPIECZNE FERIE  
Warsztaty z policjantem (kl. 1-3) 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ HIGIENY RĄK (5.05)  
zajęcia instruktażowe z pielęgniarką szkolną ( kl. 1-3) 

 

 
 
 

 


