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1.

Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

Na początku roku szkolnego 2012/2013 Zespół ds. Promocji Zdrowia dokonał diagnozy potrzeb
społeczności szkolnej. Wśród nauczycieli przeprowadziliśmy badanie ankietowe. Rozmawialiśmy z
uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły. Analizowaliśmy dokumentację szkolną dotyczącą
wypadków w czasie pobytu dzieci w szkole oraz dokumentację pielęgniarki o sytuacji zdrowotnej
naszych uczniów. Obserwowaliśmy, co uczniowie spożywają na drugie śniadanie. Zwróciliśmy uwagę
na nadwagę i otyłość występującą wśród uczniów oraz na dużą liczbę zwolnień z ćwiczeń na lekcjach
w-f pisanych przez rodziców.
W oparciu o diagnozę ustaliliśmy dwa główne kierunki działań w roku szkolnym 2012/2013:
1) Wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo w szkole i w domu.
2) Promowanie zdrowego stylu życia (promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania).
2. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Plan działań w formie załącznika.

3.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Cel: Wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo w szkole i w domu.
1) W oddziałach przedszkolnych zrealizowane zostały programy prozdrowotne:
Przez cały rok szkolny 2012/2013 w oddziałach przedszkolnych wychowawczynie realizowały programy:
-„Moje dziecko idzie do szkoły”
-„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.
W ramach programów przeprowadziły dla uczniów różnorodne zajęcia o tematyce prozdrowotnej: pogadanki, wycieczki,
spotkania z pielęgniarką i policjantem dla uczniów oraz tematyczne spotkania dla rodziców.
2) Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy w klasach I ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
którego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz edukacja rodziców w
zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami. Uczniowie otrzymali kolorowe książeczki z zadaniami, z którymi pracowali w
czasie zajęć z wychowawcami. Rodzice natomiast dostali broszury z praktycznymi wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu,
dotyczącymi jego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
3) Spotkania z Policją i Strażą Miejską dla kl. 0 i I.
W dniu 1 października 2012r. pani Maria Grzeszczak- pedagog szkolny, zorganizowała spotkania z policjantem dla klas 0 i I na
temat: „Bezpieczna droga do szkoły”. Po ciekawych zajęciach uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe do plecaków oraz
książeczki o bezpieczeństwie do wykorzystania w czasie zajęć z wychowawcami.
4) Spotkania z Policją – Sekcja Prewencji dla kl. II i III
W dniu 14 maja gościliśmy w szkole policjantkę z Sekcji Prewencji KMP w Koninie - aspirant sztab. panią Iwonę Majkowską.
Spotkanie zorganizowaliśmy dla klas II i III. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo podczas wakacji. Ponieważ
miesiąc maj to czas komunii, więc dzieci poznały również zasady właściwego postępowania w związku z otrzymanymi
"prezentami komunijnymi".
5) Dzień Bezpieczeństwa
9 maja w naszej szkole odbył się Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem: "Rozwaga w życiu pomaga". Był on podsumowaniem
wiadomości dzieci z zakresu zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. Uroczystość adresowana była do dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej, Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego oraz Sierżant Pyrek, który przyjechał do nas aż z
Poznania. Dzień rozpoczął się od turnieju sportowego dla klas 0-I. Turniejowi towarzyszyły następujące imprezy: prezentacja
wozu straży pożarnej, spotkania z przedstawicielami policji i Sierżantem Pyrkiem, spotkania z ratownikami medycznymi, quiz o
bezpieczeństwie dla klas III i konkurs plastyczny pt."Stawiamy na bezpieczeństwo" dla klas II.
6) Spotkania z sędziami Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
-„Edukacja prawna dla rodziców”
W dniu 18 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie dla chętnych rodziców z sędzią rodzinnym panią Grażyną Hempowicz na
temat: „ Zakres wykonywania władzy rodzicielskiej a Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy”.
- „Edukacja prawna dla dzieci”
W dniu 13 maja w klasach, gdzie są duże problemy wychowawcze (kl. VIa i VIb) pani sędzia rodzinny Agnieszka Dobrychłop
przeprowadziła spotkanie na temat „Formy oddziaływań wychowawczych sądu na nieletnich”.
7) V Konińska Masa Rowerzystów
22.09.2012r. włączyliśmy się w akcję V Konińska Masa Rowerzystów czyli Konin bez samochodu 2012. Hasłem przewodnim
imprezy były słowa Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Naszą szkołę reprezentowało 30
uczniów wraz z opiekunami oraz kilkoro rodziców. Pokonaliśmy trudną trasę Konin-Brzeźno- Konin oraz wzięliśmy udział w
pikniku rodzinnym z konkursami. Grupę rajdową z SP15 zorganizowała pani Alicja Rogawska.
8) Zajęcia na temat „Profilaktyka i zapobieganie skutkom oparzeń”
Pani Alina Głowacka opracowała i przeprowadziła w ciągu roku szkolnego ciekawe zajęcia dotyczące profilaktyki i
zapobiegania skutkom oparzeń w następujących klasach: IVa, Va, Vb, Vd, VIb, VIe. Uczniowie poznali czynniki zagrażające
oparzeniom i uczyli się prawidłowo reagować, gdyby doszło do oparzeń. Dzięki takim zajęciom dzieci powinny być bardziej
ostrożne i rozważne.
9) Nauka udzielania I pomocy
W dniu 30 października 2012r. we wszystkich klasach szóstych odbyły się 2-godzinne warsztaty z ratownictwa medycznego.
Organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zajęła się nasza szkolna pielęgniarka – pani Halina
Frankiewicz. Kilkugodzinny kurs „Ratujemy i uczymy ratować” w klasach III przeprowadziła pani Magdalena Gorlach-Wadelska.
Poza tym w kilku oddziałach 0-II wychowawczynie zapraszały ratowników medycznych bądź przeszkolonych nauczycieli, aby
od najmłodszych lat wdrażać dzieci do umiejętności udzielania I pomocy.
10) Spotkania z psychologiem dla klas V
W dniach 6-7 listopada 2012r. wszystkie klasy V miały spotkania z zaproszonym psychologiem z Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej na temat: „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci”. Spotkania zorganizowała
pani Maria Grzeszczak- pedagog szkolny.
11) ) Zajęcia na temat „Hałas –skutki i zapobieganie”
Ponieważ na co dzień w szkole zmagamy się z hałasem, a nie zawsze znamy skutki narażania się na niego, pani Monika
Przespolewska przeprowadziła w wybranych klasach zajęcia na ten temat. Miały one na celu uwrażliwienie uczniów na ten
problem. Dzieci poznały możliwości minimalizowania hałasu, a także skutki długotrwałego w nim przebywania.
12) Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – 05.02.2013r.
Z okazji Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu „Serfuję – Respektuję” pani Alicja Rogawska przeprowadziła w klasach IVVI lekcje poświęcone tej tematyce. Dodatkowo wychowawcy rozmawiali z uczniami na godzinach wychowawczych na temat
NETYKIETY oraz analizowali razem z uczniami treści zamieszczone na tematycznej gazetce, znajdującej się w holu szkoły.
13) Prace nad zakładką dla rodziców na stronie internetowej naszej szkoły
Została przygotowana i umieszczona na stronie internetowej naszej szkoły zakładka dla „Strony przyjazne rodzicom” z
wykazem ciekawych stron internetowych wspierających proces wychowania dziecka. Dodatkowo powstała zakładka „Strony
przyjazne dzieciom”. Nad pracami czuwała pani Mirona Adamska.

14) Konkurs literacki na krótką formę wypowiedzi pisemnej na temat „Bezpiecznie w szkole i w domu”
15) Konkurs piosenki o bezpieczeństwie w domu, szkole, na ulicy.
Konkurs literacki połączony z konkursem piosenki pod hasłem „Bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy” przeprowadziły panie:
Teresa Wleklińska, Anna Górecka i Anna Woźniak. Udział wzięły dzieci z klas III-VI. Oto wyniki:
I miejsce -Jakub Kujawski kl.3c
II miejsce – Agata Szymaniak kl.5d, Wojciech Tomicki kl.4d, Antoni Ochapski kl.4d
III miejsce – Jakub Wasilewski 6e, Julia Janowska 4d
wyróżnienie- Cezary Rożek kl.4d
16) Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie
W eliminacjach szkolnych do Turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym wzięło udział 21 uczniów z klas V-VI.
Dzieci rozwiązywały test z treści dotyczących wychowania komunikacyjnego, a następnie pokonywały rowerowy tor przeszkód.
Osoby, które wygrały eliminacje to: Adrian Kostrzewa VI d, Juliusz Gralewski Va, Kuba Adamiak VI b. W turnieju powiatowym
niestety nie wzięliśmy udziału. Turniej przeprowadziła pani Alicja Rogawska.
17) Udział chętnych klas I-III w festynie prewencyjnym zorganizowanym przez Miejską Komendę Policji.
W dniu 25 czerwca zaplanowany był festyn prewencyjny dla klas pierwszych. Niestety z powodu deszczowej pogody, został
odwołany. W zamian za to, policjanci spotkali się ze wszystkimi obecnymi w tym dniu dziećmi i opowiedzieli o zasadach
zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji zarówno w domu, jak i w górach, czy nad wodą. Wszystkie dzieci dostały
książeczki „Bezpieczne wakacje”, smycze i odblaskowe znaczki.
18) Wykonanie prezentacji podsumowującej pracę szkoły wokół tematu „Bezpieczeństwo w szkole i w domu”.
Pani Alicja Rogawska i pani Agnieszka Gawlik wykonały prezentację dotyczącą działań związanych z bezpieczeństwem, jakie
miały miejsce w minionym roku szkolnym. Została ona zamieszczona na stronie internetowej SP15.

Cel: Promowanie zdrowego stylu życia
1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
W naszej szkole jest szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, piłka
ręczna, pływanie, karate, pływanie, zabawy i gry. Dzieci mogą aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje sportowe
zainteresowania.
2) Organizowanie obozów sportowych, zielonych szkół, pikników, wycieczek, rajdów
3) Zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci.
4) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć tanecznych
W szkole od początku roku szkolnego prowadzone były zajęcia taneczne w dwóch grupach. W związku z dużym
zainteresowaniem uruchomiono kolejne zajęcia, tym razem z tańcem towarzyskim „Szkoła Tańca”.
5) Prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
W miesiącach wrzesień – listopad 2012 oraz kwiecień – czerwiec 2013 dzieci niepełnosprawne cyklicznie uczestniczyły w
zajęciach hipoterapii w gospodarstwie agroturystycznym „W siodle” w miejscowości Trójka. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana
terapeutka.
6) Wyjazd na Piknik Olimpijski do Warszawy
W dniu 9 czerwca 2013r. byliśmy na Pikniku Olimpijskim w Warszawie. Uczestnicy wycieczki próbowali swoich sił w
konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Jedną z atrakcji była możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z olimpijczykami
oraz rozmowy z gwiazdami sportu. Opiekunowie: Adam Małas, Natalia Fidziukiewicz, Weronika Jakubowska
7)XIX Bieg Olimpijski Racot 2012
15 września 2012r. grupa uczniów z SP 15 wzięła udział w XIX Biegu Olimpijskim zorganizowanym przez szkolny klub sportowy
"Jantar" z Racotu. Razem z około 3 tysiącami zawodników pokonaliśmy 5-kilometrową trasę. Spotkaliśmy tam złotą medalistkę
w skoku w dal Paraolimpiady w Londynie - Karolinę Kucharczyk.
8) Piknik olimpijski – impreza środowiskowa
29 września 2012r. na placu przed naszą szkołą odbył się jak co roku piknik rodzinny. Tegorocznej imprezie przewodziło hasło:
"Szkoła to nie tylko lekcje, także pasje". Najpierw uczniowie chwalili się swoimi osiągnięciami, a następnie wszyscy uczniowie i
rodzice uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych i dobrej zabawie przy muzyce.
9) Rajd pierwszoklasistów
IX Szkolny Rajd Pierwszoklasistów do Rudzicy odbył się w sobotę 13.10.2012r. Grupa 50 „pierwszoklasistów", jak co roku,
dzielnie pokonała leśną trasę rajdu oraz brała udział w licznych zabawach i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.
10) Koniński Kiermasz Zdrowia
17 listopada 2012r. wzięliśmy udział w Konińskim Kiermaszu Zdrowia zorganizowanym przez Urząd Miejski w Koninie, pod
patronatem Prezydenta Miasta Konina. Uczestniczyliśmy w turnieju szkolnym o „złote jabłko”. Jury doceniło nasze owocowe
stroje, piękny transparent, ale przede wszystkim pomysł na zdrową potrawę -„owocowe jeże”. Wróciliśmy do szkoły ze „złotym
jabłkiem”.
11) Realizacja programu prozdrowotnego dla klas V-VI: „Trzymaj formę”
W ciągu całego roku szkolnego w klasach V-VI realizowany był program zalecany przez sanepid „Trzymaj formę” dotyczący
promocji zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia. W klasach V-VI odbyły się zajęcia wychowawcze na temat: „Właściwe
odżywianie i aktywność fizyczna jako podstawa zdrowego stylu życia” z wykorzystaniem broszur dla uczniów i plakatów
otrzymanych od sanepidu. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie przeszli testy sprawności fizycznej. Dzieci aktywnie
uczestniczyły w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i brały udział w imprezach i zawodach sportowych zgodnie z
kalendarzem imprez. Wzięły też udział w miejskim konkursie „Zdrowe życie= dobre życie” (zajęły I miejsce w Koninie).
Dziewczęta wraz z opiekunem zorganizowały w II semestrze roku szkolnego aerobik w czasie długich przerw międzylekcyjnych.
Nad przebiegiem realizacji programu czuwały panie: Bożena Małuszek i Alina Głowacka.
12) Zabawa noworoczna pod hasłem „Na balu u Królowej Zimy są owoce i jarzyny”
Organizatorzy przygotowali świetną zabawę dla klas 0-III, podczas której były konkursy i zajęcia promujące zdrowy styl życia.
13) Organizowanie przerw śródlekcyjnych według opracowanych zestawów ćwiczeń.
Wszyscy wychowawcy otrzymali zestawy ćwiczeń na przerwy śródlekcyjne dla poszczególnych grup wiekowych
i zachęcaliśmy nauczycieli do organizowania takich przerw podczas zajęć.
14) Zorganizowanie aerobiku dla uczniów na długich przerwach
W II semestrze 2 razy w tygodniu w czasie długiej przerwy organizowany był aerobik. Prowadziła go pani Monika
Przespolewska. Pomagali jej uczniowie z samorządu szkolnego (dziewczęta klasy V-VI). Nasza akcja przyciągała na hol szkoły

mnóstwo chętnych dzieci. Aktywnie spędzają przerwy zarówno maluchy, jak i uczniowie starsi.
15)Wspólne spożywanie II śniadania w kl. 0-III
Szkoła umożliwia klasom 0-III wspólne jedzenie śniadania razem z wychowawcą w stołówce szkolnej. Za niewielką
odpłatnością panie kucharki przygotowują uczniom herbatę lub napój z sokiem owocowym.
16) Cykliczne zajęcia kulinarne – kl. 0a
W oddziale przedszkolnym 0a, w każdy drugi czwartek miesiąca odbywają się zajęcia kulinarne. Pod czujnym okiem
wychowawczyń, dzieci wyczarowują pyszności. Była już sałatka owocowa, biszkoptowe babeczki, pasta jajeczna czy słodkie
kuleczki ala Ferrero. Zdrowo i smacznie! Pomysły pani Kubsik spodobały się organizatorom akcji „Młodzi odwagi!” i zostały
zamieszczone na ich stronie internetowej w celu wymiany doświadczeń między szkołami całej Polski .
17) Zajęcia kulinarne w klasach integracyjnych w ramach programu „Młodzież w działaniu”
W ramach projektu: "Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem - warsztaty edukacji europejskiej dla dzieci" przeprowadzono w
klasach integracyjnych I-III interesujące zajęcia kulinarne. Dzieci poznawały potrawy typowe dla krajów europejskich, a
następnie pod okiem fachowców przygotowywali wybrane potrawy. Wszystkie składniki dostarczone były przez organizatora.
Uczniowie pracowali podczas zajęć z dużym zaangażowaniem.
18) Lekcja otwarta w klasie IIc dla chętnych nauczycieli na temat: „Zdrowym być!”
W dniu 11 grudnia 2012r. pani Małgorzata Roszak przeprowadziła zajęcia otwarte promujące zdrowy styl życia dla chętnych
nauczycieli.
19) Program antynikotynowy dla klas 0: „ Czyste powietrze wokół nas”
Pani Anna Miling realizowała w grupie 0a program antynikotynowy : „ Czyste powietrze wokół nas”. Przeprowadziła ciekawe
zajęcia. Dzieci uczyły się przede wszystkim reagować i radzić sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich
papierosy.
20) Program antynikotynowy dla klas II-III: „Nie pal przy mnie, proszę”
Pani Maria Rogaczewska we wszystkich klasach II przeprowadziła zajęcia z programu „Nie pal przy mnie, proszę”.
Zorganizowała również konkurs na plakat zachęcający do niepalenia i namawiania rodziców do rzucenia nałogu.
21) Program antynikotynowy dla klas V: „Znajdź właściwe rozwiązanie”
W klasach V odbyły się profilaktyczne zajęcia z programu antynikotynowego „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Prowadziła je pani
Monika Przespolewska. Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowych postaw wśród młodzieży: dumy z faktu niepalenia
oraz ogólnie odpowiedzialności za własne zdrowie.
22) Szkolny Dzień Sportu Jak co roku, w czerwcu obchodzimy Szkolny Dzień Sportu. Cała społeczność uczniowska mogła
wykazać się swoją sprawnością fizyczną różnorodnych konkurencjach sportowych.
23) Kontynuowanie akcji „Mleko w szkole”
Przez okres od października 2012 do maja 2013 kontynuowaliśmy akcję „Mleko w szkole”. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kole dostarcza mleko dla uczniów naszej szkoły 3 razy w tygodniu. Mleko uczniowie spożywają w klasach podczas lekcji. W
młodszych klasach w czasie specjalnej przerwy śniadaniowej.
24) Kontynuowanie akcji „Owoce w szkole”
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Owoce w szkole”. W każdym semestrze 30 razy uczniowie klas I-III dostają
bezpłatnie zestawy owocowo-warzywne. Spożywają je w czasie przerwy śniadaniowej.
25) Włączenie się naszej szkoły w program „Mam kota na punkcie mleka”
W tym roku szkolnym wychowawcy zadeklarowali się do udziału w programie. Organizatorzy dostarczyli już do naszej szkoły
materiały edukacyjne. Od września 2013r. ruszamy z realizacją zajęć według otrzymanych propozycji.

4. Monitoring podjętych działań.
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2012/13 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.

5. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.
Wszystkie zaplanowane na rok szkolny 2012/13 działania prozdrowotne zostały zrealizowane.
W wyniku całorocznej pracy nad wyrabianiem 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. Bardzo duże znaczenie mają również środki podjęte przez dyrekcję szkoły, a mianowicie:
- monitoring w szkole,
- aktywne dyżury nauczycielskie,
- obowiązujący w szkole zakaz opuszczania budynku przez uczniów w trakcie trwania zajęć szkolnych oraz przerw,
- stała obecność woźnych przy wejściu do szkoły,
- zaostrzone procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych przez rodziców i opiekunów.
W wyniku działań dotyczących utrwalania nawyków zdrowego trybu życia, wzrosła świadomość społeczności szkolnej w tym
zakresie. Przyczyniamy się do trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz większej aktywności
ruchowej wśród młodzieży szkolnej. Duże znaczenie ma realizacja programów propagujących zdrowy styl życia, a także
szeroka oferta zajęć ruchowych proponowanych w szkole. Nasza placówka umożliwia uczniom także aktywne spędzanie
przerw międzylekcyjnych.

Mimo zadawalających wyników naszej pracy, będziemy kontynuować dotychczasowe działania. W następnym roku szkolnym
również będziemy pracować nad dalszym zwiększaniem poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią oraz nad
promowaniem aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania.

Podpis dyrektora:
………………………………….

Podpis koordynatora szkolnego:
……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
miejscowość, data

