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1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Plan działań na rok 2011/12 w zakładce „Promujemy zdrowie”

2.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Działania dotyczące problemu priorytetowego
- Nieutrwalony nawyk dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów
(wrzesień 2011 – czerwiec 2012)
1) Realizacja programu „Szkoła bez przemocy”.
Od września 2011r. włączyliśmy się w VI edycję ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”. Hasło przewodnie tej edycji
to: „Kibicuję fair play! Nasza szkoła wzięła udział w proponowanych konkursach. Monitorowaniem tego programu zajmowała się
pani pedagog – Maria Grzeszczak. We wrześniu 2012r. uzyskaliśmy certyfikat „Szkoła bez przemocy”.
2) Realizacja programu „Masz wybór-wybierz sport i rekreację”
W miesiącach wrzesień – grudzień prowadziliśmy różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach programu
socjoterapeutycznego „Masz wybór-wybierz sport i rekreację”. Chętni uczniowie bezpłatnie uczestniczyli w następujących
zajęciach: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, aerobik, unihokej, zabawy i gry sportowe, zajęcia taneczne,
zajęcia muzyczne, zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia te przyczyniły się do zapewnienia aktywnego wypoczynku dzieci i
rozwinięcia ich zainteresowań a także poprawy społecznego i emocjonalnego funkcjonowania. Realizację programu
monitorowała pani dyrektor Iwona Baszczyk.
3) Rowerowa masa krytyczna
24.09.2011r. włączyliśmy się w akcję „ MŁODZI AKTYWNI”, której głównym organizatorem był Urząd Miasta Konina. Około 60
uczniów, rodziców wzięło udział w rajdzie „Rowerowa Masa Krytyczna” na trasie Konin – Izabelin – Konin. Pokonaliśmy 30 km
promująca aktywny i bezpieczny wypoczynek. Uczestnicy rajdu poznali atrakcje gospodarstwa agroturystycznego w Izabelinie,
gdzie wzięli udział w konkurencjach sportowych i wspólnym posiłku na świeżym powietrzu. Grupę rajdową z SP15
zorganizowała pani Alicja Rogawska.

4) Uroczystość przekazania pomocy dydaktycznych od WORD
04.10.2011r. zorganizowaliśmy w naszej szkole uroczystość przekazania pomocy dydaktycznych od WORD. Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego doposażył szkoły podstawowe, które osiągnęły dobre wyniki w eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 2011r. Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego. Nasza placówka otrzymała sygnalizator świetlny, przenośne znaki
drogowe, 3 rowery z wyposażeniem, plansze i broszury.
5) Spotkania z Policją i Strażą Miejską dla kl. 0 i I.
W miesiącu październiku odbyły się spotkania z Policją i Strażą Miejską dla wszystkich klas pierwszych i oddziałów zerowych
nt: „Bezpieczna droga do szkoły”. Po ciekawych zajęciach uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe do plecaków oraz
książeczki o bezpieczeństwie do wykorzystania w czasie zajęć z wychowawcami.
6) W oddziałach przedszkolnych zrealizowane zostały programy prozdrowotne:
-„Moje dziecko idzie do szkoły”
-„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.
W ramach programów wychowawczynie zerówek przeprowadziły dla uczniów różnorodne zajęcia o tematyce prozdrowotnej:
pogadanki, wycieczki, spotkania z pielęgniarką i policjantem dla uczniów oraz tematyczne spotkania dla rodziców.
7) Monitorowanie zachowań uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych
W miesiącach marzec- czerwiec 2012r. zobowiązaliśmy nauczycieli, a w szczególności wychowawców do:
- zbierania informacji o uczniach stwarzających zagrożenie,
- informowania rodziców o konsekwencjach zachowania ich dzieci,
- indywidualnych rozmów z uczniami, których zachowanie notorycznie zagraża bezpieczeństwu. Działania te oraz przede
wszystkim aktywne dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych przyczyniły się do zauważalnej poprawy zachowania uczniów.
8)Zaprojektowanie minimiasteczka ruchu drogowego
W listopadzie i grudniu 2011r. podjęliśmy się zaprojektowania minimiasteczka ruchu drogowego (zagospodarowanie placu
rekreacyjnego). Projekt wykonany przez panią Alicję Rogawską został pozytywnie zaopiniowany przez WORD i podpisany
przez panią dyrektor Iwonę Baszczyk do realizacji wiosną 2012r.
9) Realizacja projektu „Droga i ja”
Od listopada 2011r. do czerwca 2012r. realizowaliśmy w klasach II-III projekt „Droga i ja”. Uczniowie otrzymali kolorowe
broszury, z którymi pracowali w czasie zajęć z wychowawcami. Zadania dotyczą następującej tematyki:
- Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię.
- Rozumiem znaki drogowe.
- Poruszam się, kiedy jest ciemno.
- Jeżdżę na rowerze.
- Wsiadam do samochodu.
10) Nauka udzielania I pomocy
W dniu 22 listopada odbyły się szkolenia dla uczniów klas VI dotyczące udzielania I pomocy. Organizacją szkoleń z zakresu
ratownictwa medycznego zajęła się nasza szkolna pielęgniarka – pani Halina Frankiewicz.
11) Spotkania z Policją i Strażą Miejską dla kl.III
W listopadzie we wszystkich klasach trzecich odbyły się lekcje i spotkania z przedstawicielami Policji z cyklu „Najważniejsze
bezpieczeństwo” . Tematy spotkań to:
- Bezpieczna droga do szkoły,
-Właściwe postępowanie z psem,
-Jak się zachować, kiedy spotkamy obcego,
-Szukam pomocy,
-Przeciwdziałam agresji i przemocy.
16 grudnia 2011 r. nasza szkoła wzięła udział w turnieju podsumowującym cykl spotkań z funkcjonariuszami Policji
„Najważniejsze bezpieczeństwo”. Do turnieju stanęło 8 konińskich szkół. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klas trzecich:
Antoni Muszyński z klasy III c, Mateusz Maciejewski z klasy III b i Tymoteusz Rogawski z klasy III e. Uczniowie przygotowywali
się do turnieju pod kierunkiem p. Beaty Kubsik. Po zaciętym pojedynku nasza drużyna zajęła II miejsce w turnieju.
12) Konkurs plastyczny dla klas IV na znak nakazu lub zakazu dotyczący bezpiecznego zachowania na terenie szkoły
W miesiącach marzec- kwiecień 2012r.panie Dorota Żuk i Beata Urbaniak przeprowadziły konkurs na znak nakazu
bezpiecznego zachowania w szkole. Przyznały 11 wyróżnień. Zwycięskie prace zdobiły holl w czasie obchodów Dni Promocji
Zdrowia.
13) Konkurs informatyczny dla klas V na projekt znaku dotyczący bezpiecznego zachowania na terenie szkoły
W miesiącach marzec-kwiecień 2012r.pani A. Rogawska zorganizowała konkurs na projekt znaku o bezpiecznym zachowaniu
w szkole. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie klas V. Wyróżnienia przyznano: M. Dziekanowicz –Ve, M. Pecelerowicz – Ve,
W. Dubanosow – Vc, W. Dudek – Vc, D. Puchalski – Vd, D. Wróbel – Vd.
14) Konkurs na rymowankę dotyczącą bezpiecznego zachowania
Panie T. Wleklińska i A. Górecka przeprowadziły w marcu w klasach IV-VI konkurs na rymowankę o bezpiecznym zachowaniu.
Do etapu szkolnego zakwalifikowało się 26 prac z 13-tu klas. Zwycięzcy to: I miejsce – Karolina Janczak i Olga Kaszuba z klasy
VId; II miejsce – Marta Szczygieł i Mateusz Ziarniak z klasy IVc; III miejsce – Martyna Gradowska i Katarzyna Paradowska z
klasy VIc
15) Dni Promocji Zdrowia
W kwietniu 2012r.odbyły się w naszej szkole Dni Promocji Zdrowia. Był to czas na podsumowanie konkursu plastycznego,
informatycznego oraz konkursu na rymowankę, które dotyczyły promowania bezpiecznego zachowania uczniów. Najlepsze
prace posłużyły do dekoracji szkolnego holu. Organizatorzy postarali się o drobne upominki, które zostały uroczyście wręczone
przez panią dyrektor Iwonę Baszczyk.
16) Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie
W marcu 2012r. pani A. Rogawska przeprowadziła turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Do etapu szkolnego
przystąpiło 25 uczniów z klas szóstych. Najlepsza trójka (Pietrzak Konrad kl.VIb, Tomicka Ewa i Wysocki Kacper kl. VIc) wzięła
udział w etapie miejskim, ale na tym szczeblu nie odnieśliśmy sukcesów.
17) Udział chętnych klas I-III w festynie prewencyjnym zorganizowanym przez Miejską Komendę Policji.
W czerwcu 2012r. uczniowie z czterech klas wzięli udział w festynie prewencyjnym, podczas którego dzieci utrwaliły sobie
przepisy ruchu drogowego, uczyły się właściwie reagować w przypadku ataku psa oraz odpowiednio zachowywać się, kiedy
spotkają obcego.

Poza naszym planem:
Organizowanie różnych form promujących aktywny tryb życia:
-obozy sportowe, zielone szkoły, wycieczki,
- piknik rodzinny dla uczniów i rodziców SP15
- udział w Pikniku Olimpijskim w Warszawie,
- rajd pierwszoklasistów,
- zajęcia hipoterapii,
-Dzień Sportu
Promowanie właściwych nawyków żywieniowych:
- wspólne spożywanie II śniadania w kl. 0-III
- udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”
- kontynuowanie akcji „Mleko w szkole”
- kontynuowanie akcji „Owoce w szkole”
Realizowanie pogramów antynikotynowych rekomendowane przez sanepid:
- „Czyste powietrze wokół nas” – klasy 0,
- „Nie pal przy mnie, proszę” – klasy II,
-„Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy V-VI.
- akcja „Rzuć palenie razem z nami”.

3. Monitoring podjętych działań.
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2011/12 były systematycznie monitorowane, aby uzyskać jak najwięcej informacji
do ewaluacji. Informacje pozyskujemy przez:
obserwację uczniów,
analizę wytworów pracy uczniowskiej, ich zaangażowanie w działania promujące zdrowie,
rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia,
informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań,
analizę dokumentów szkolnych.

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Wszystkie zaplanowane działania w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole zostały zrealizowane. Duże znaczenie mają
również środki podjęte przez dyrekcję szkoły, a mianowicie:
- założenie monitoringu w szkole,
- obowiązujący w szkole zakaz opuszczania budynku przez uczniów w trakcie trwania zajęć,
- stała obecność woźnych przy wejściu do szkoły,
W wyniku całorocznej pracy nad utrwalaniem nawyków dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów osiągnęliśmy widoczną
poprawę zachowania uczniów naszej szkoły. Dzieci poruszają się po korytarzach ostrożniej, rzadko zdarza się bieganie.
Bezpieczniej jest w szatni i w toaletach. Nauczyciele zdecydowanie reagują w przypadku nieprzestrzegania regulaminu
zachowania. Warto podkreślić, że w I semestrze roku szkolnego zdarzyło się 5 wypadków uczniowskich, a w II semestrze nie
odnotowaliśmy żadnego wypadku.
Mimo zadawalających wyników naszej pracy, będziemy kontynuować dotychczasowe działania, aby nadal zwiększać poczucie
bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
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