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Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać,

-------------------------

której szkoły dotyczy raport

Adres

ul. Turkusowa 1a,

Gmina

Konin

Powiat

koniński

Telefon

(063)2442375

Adres mailowy szkoły

sp15konin@op.pl

Adres mailowy koordynatora

eljas@op.pl

Strona www

www.sp15.konin.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Dyr. Iwona Baszczyk

Imię i nazwisko koordynatora

Elżbieta Jasińska

Imiona i nazwiska członków

Alina Głowacka, Alicja Rogawska, Katarzyna Kazuś, Bożena Małuszek, Mirona

szkolnego zespołu

62- 504 Konin

Adamska, Magdalena Gorlach-Wadelska, Wioleta Grzemska, Beata Kubsik, Ewa
Zawacka, Teresa Wleklińska, Jolanta Kowalska, Maria Nowak, Anna Górecka,
Monika Przespolewska, Halina Frankiewicz

Data podjęcia uchwały

26.03.2009r.

o przystąpieniu do projektu
Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie: 21 listopada 2011r.

1.

Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

Na początku roku szkolnego 2013/2014 Zespół ds. Promocji Zdrowia dokonał diagnozy potrzeb
społeczności szkolnej. Rozmawialiśmy z nauczycielami, 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.
W oparciu o diagnozę ustaliliśmy dwa główne kierunki działań w roku szkolnym 2013/2014:
1) Wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo w szkole i w domu.
2) Promowanie zdrowego stylu życia.

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.

Lp.

Nazwa zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Opis zadania

Arletta Łasińska
Danuta Kowalewska
Beata Górska

W
ramach
programów
wychowawczynie
przeprowadziły dla uczniów różnorodne zajęcia o
tematyce prozdrowotnej: pogadanki, wycieczki,
spotkania z pielęgniarką i policjantem dla uczniów
oraz tematyczne spotkania dla rodziców. W ramach
podsumowania programu „Moje dziecko idzie do
szkoły” zorganizowaliśmy
turniej
pod hasłem
„Bądźmy zdrowi na wiosnę". Spotkały się na nim
oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 i
Szkoły Podstawowej nr 15. Gośćmi specjalnymi byli
przedstawiciele Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej - Sekcji Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia.

Realizacja
programów
prozdrowotnych dla
klas 0:-„Moje dziecko
idzie do szkoły”
-„Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc
działamy”.

cały rok
szkolny

2.

Realizacja programu
profilaktycznego
„Pożytecznie
spędzam czas
wolny”

IXXII2013

Ewa Zawacka
Ewa Glanc
Jacek Górecki
Adam Małas

W miesiącach wrzesień – grudzień prowadziliśmy
pozalekcyjne zajęcia sportowe, turystyczne i
socjoterapeutyczne
w
ramach
programu
profilaktycznego „Pożytecznie spędzam czas
wolny”. Uczniowie bezpłatnie uczestniczyli w
zajęciach koła turystycznego, piłki nożnej, pływania
oraz w zajęciach socjoterapeutycznych.
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.

Realizacja
ogólnopolskiego
programu
edukacyjnego
„Klub Bezpiecznego
Puchatka”.

cały rok
szkolny

Katarzyna Wanke
M.Jagodzińska
Bożena Nawrocka
Maria Nykowska
Beata Kubsik

W bieżącym roku szkolnymrealizowaliśmy w
klasach I ogólnopolski program edukacyjny „Klub
Bezpiecznego Puchatka”. Celem programu jest
edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które
rozpoczynają naukę w szkole oraz edukacja
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
zagrożeniami.
Wychowawcy
przeprowadzili
tematyczne zajęcia podczas których korzystały z
kolorowych książeczek z programowymi zadaniami.
Rodzice
natomiast
otrzymali
broszury
z
praktycznymi wskazówkami do pracy z dzieckiem w
domu, dotyczącymi jego bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach.

4.

Spotkania z Policją
dla kl. 0 i I

XII 2014

Magdalena GorlachWadelska

Pani pedagog zorganizowała spotkania zdróweczek
i pierwszaków z Panem Policjantem. Pan Policjant
uświadomił dzieci jak należy zachować się w
stosunku do agresywnego psa, jaką pozę należy
przyjąć by nie zostać zranionym. Rozmawiał
również z dziećmi o nieufaniu obcym osobom, które
mogą nas zaczepiać na ulicy, bądź które chcą
dostać się do naszego mieszkania w złych
zamiarach w trakcie nieobecności dorosłych. Dzieci
adekwatnie reagowały do danej sytuacji, wiedziały
co wolno, a czego nie powinniśmy robić. Uczniowie
obejrzeli krótkie filmiki przedstawiające omawiane
sytuacje.

5.

Spotkania z Policją
dla klas IV-V
nt: „Bezpieczni jako
piesi i jako
rowerzyści”

7 VI 2014

pedagog szkolny

Pani pedagog Magdalena Gorlach-Wadelska
zorganizowała spotkania z policjantami dla klas IV i
V. Była to lekcja bezpiecznego zachowania się w
roli pieszego i rowerzysty, która w przededniu
wakacji bardzo się przydała.

1.

Paulina Gmachowska

6..

Konkurs plastyczny
„Bezpieczna droga
do szkoły”

IX-X 2014

Bożena Majdzińska
Beata Urbaniak

Do udziału w konkursie zaprosił nas WORD w
Koninie.
Najpierw wychowawcy przeprowadzili
konkursy klasowe nt „Bezpieczna droga do szkoły”.
Najlepsze prace z klas I-VI zostały wysłane do
organizatora. Nagrodę zdobyła Julia Langner- klVb,
a wyróżnienie uzyskała Martyna Świerczewska –
kl.3d

7.

Udział w Gminnym
Turnieju WiedzowoSportowym w
Sławsku

25X 2014r

Elżbieta Jasińska
Maria Rogaczewska

Klasa III di wzięła udział w Gminnym Integracyjnym
Turnieju Wiedzowo -Sportowym w Sławsku.
Tegoroczny turniej przebiegał pod hasłem: ”Uczymy
się razem żyć - w szkole i po szkole”
. Celem
turnieju było przede wszystkim sprawdzenie wiedzy
z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Wśród
licznych
zmagań
klasowych
znalazła
się
pantomima. Nasi uczniowie bardzo efektownie
zaprezentowali hasło "Prowadź aktywny tryb życia
bez palenia i bez picia."
Wszystkie drużyny
osiągnęły maksymalną ilość punktów.

8.

Zajęcia
profilaktyczne z
uczniami kl.IV-V nt.
„Umiejętność
współżycia w
społeczności
szkolnej”

cały rok
szkolny

Magdalena GorlachWadelska

Pani pedagog prowadziła zajęcia wychowawcze w
klasach IV-VI. Omawiała tematy związane z
prawidłowym
funkcjonowaniem
w
szkole,
komunikacją
interpersonalną,
rozwiązywaniem
konfliktów, czy też porusza bardzo ważny i aktualny
problem dopalaczy. IVa- 1h, Vc-3h, VIa -1h, VIc- 1h,
VId- 3h

9.

Zajęcia
profilaktyczne dla
kl.V nt.
„Przeciwdziałanie
przemocy domowej
wobec dzieci”

XI 2013

Pedagog szkolny,
psycholog z Sekcji
Poradnictwa
Rodzinnego i
Interwencji
Kryzysowej

W dniach 4XI i 8XI naszą szkołę odwiedził
psycholog z MOPR w Koninie z Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego
i
Interwencji
Kryzysowej
.
Przeprowadził on 1-godzinne zajęcia profilaktyczne
dla wszystkich klas V na temat: „„Przeciwdziałanie
przemocy domowej wobec dzieci”

10.

Nauka udzielania I
pomocy – „Ratujemy
i Uczymy Ratować”

cały rok
szkolny

Elżbieta Jasińska
Magdalena GorlachWadelska

Nasza szkoła bierze udział w programie
edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”,
którego organizatorem jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W I semestrze roku szkolnego
2013/14 w programie uczestniczyli uczniowie klas:
IIa -16 osób
IId – 11 osób
IIIa – 17 osób
IIId – 15 osób.
W II semestrze w kursie wzięli udział uczniowie klas:
IIIb – 8 osób
IIIc – 9 osób
Podczas
kursu dzieci uczyły się właściwie
reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Umieją prawidłowo wezwać pogotowie ratunkowe i
nabyły podstawowe
umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.
W klasach II zajęcia programowe prowadziła p.
Magdalena Gorlach- Wadelska, a w kl. III – p.
Elżbieta Jasińska
W
II
semestrze
pani
Gorlach-Wadelska
przeprowadziła również tematyczne zajęcia w
klasach starszych: Vb, Vc,VId. (po 2-3godziny)

10a

Włączenie się w
ogólnopolską akcję
ustanowienia
rekordu w
resuscytacji
krążeniowo –
oddechowej
organizowanej przez
Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy

16X2013r

Elżbieta Jasińska
Magdalena GorlachWadelska

W dniu 16.10.2013r. podczas 30-minutowej akcji
prezentowaliśmy
efekty
realizacji
programu
edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować".
Uczniowie naszej szkoły, którzy ukończyli kurs
pierwszej
pomocy
zaprezentowali
wdechy
ratownicze i uciski klatki piersiowej na fantomach. W
akcji wzięło udział 50 uczestników z klas: IId, IIId,
IVa, b, c, d.

11.

Tydzień
Bezpieczeństwa pod
hasłem "Bezpiecznie
codziennie, nie tylko
od święta, każdy o
tym pamięta!"

18-22XI
2013

Ewa Zawacka
M. GorlachWadelska
wychowawcy

W ciągu akcji szczególnie zwracano uwagę na
bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Wśród uczniów
klas II - VI przeprowadzono ankietę, której celem
było wykazanie czy dzieci w szkole czują się
bezpiecznie oraz z jakimi przejawami przemocy
najczęściej się spotykają. Uczniowie klas 0 -III
przygotowali zasady i propozycje bezpiecznego
spędzania przerw. Natomiast w klasach pierwszych
dzieci obejrzały film edukacyjny w ramach programu
"Klub Bezpiecznego Puchatka". Ponadto podczas
godzin wychowawczych oraz edukacji społecznej
wychowawcy
zrealizowali
scenariusze
przygotowane przez psychologa szkolnego. W
czwartek wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli
do szkoły ubrani na zielono. Jest to kolor
symbolizujący spokój, optymizm, nadzieję. W ten
sposób wszyscy pokazali, że zależy im na szkole
przyjaznej, bezpiecznej, pełnej harmonii.
Podczas zebrań z rodzicami pani Magdalena
Gorlach - Wadelska przeprowadziła pogadankę na
temat DOPALACZY oraz zaprezentowała film
"Dopalaczom stop". Mamy nadzieję, że wiadomości
zdobyte podczas tego tygodnia wpłyną na
zwiększenie bezpieczeństwa w naszej szkole, a
cała społeczność szkolna zrozumie, że wszyscy
mamy wpływ na to czy jesteśmy bezpieczni.

12.

Obchody Dnia
Bezpiecznego
Internetu

24.02.201404.03.2014r.

A.Rogawska
M. Adamska
pedagog szkolny
wychowawcy

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu
obchodziliśmy pod hasłem: "Razem tworzymy
lepszy Internet". W dniach 24.02 - 04.03, w
bibliotece szkolnej odbył się cykl zajęć pt.:
„Żeglujemy
po
Internecie”.
Spotkania
przeprowadzone zostały w oddziałach 0a i 0b oraz
wszystkich klasach trzecich. Uczniowie utrwalili
wiadomości dotyczące sposobów porozumiewania
się oraz Internetu i jego zasobów. Poznali
internetowy savoir-vivre oraz prawa i obowiązki
użytkownika Internetu.
W klasach 4-6 zostały przeprowadzone lekcje
związane z bezpieczeństwem w sieci, pogadanki
skierowane do uczniów, wspólne oglądanie filmów
edukacyjnych, gazetka ścienna, wykonanie komiksu
o bezpiecznym Internecie oraz ustalenie zasad
zachowania bezpieczeństwa w sieci.
Pedagog szkolny przygotował materiały dla
wychowawców o Cyberprzemocy, które były
realizowane na godzinach wychowawczych.

13.

Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie
- etap szkolny
- etap powiatowy

22.04.2014r.
07.05.2014r.

A.Rogawska

W dniu 22 kwietnia odbyły się szkolne eliminacje do
udziału w Powiatowym Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym.
W
eliminacjach wzięło udział 22 uczniów klas V-VI.
W wyniku eliminacji wyłoniła się czteroosobowa
drużyna, która reprezentowała naszą szkołę na w
Eliminacjach
Powiatowych
Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które
odbyły się 7 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Koninie.
Szkołę reprezentowali: Klaudia Wanat klasa 6d,
Magdalena Pietrzak klasa 6a, Patryk Grabarek
klasa 6d, Albert Kania klasa 6d.
Drużyna zdobyła 3 miejsce w mieście i 8 w powiecie
na
16
drużyn
biorących
udział
w eliminacjach.

14.

Udział w
ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczne
wakacje”

VI-IX 2014

Pedagog szkolny,
wychowawcy klas

W celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez
dzieci, co roku bierzemy udział w akcji „Bezpieczne
wakacje”. Wychowawcy klas 0-III przeprowadzili
zajęcia nt: ”Bezpieczna droga” . Bierzemy również
udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Moje
bezpieczne wakacje”. Konkurs trwa do 30.09.2014.

15.

Zorganizowanie
szkolenia dla
nauczycieli nt
„Dziecko z cukrzycą
w szkole”

I semestr

Pedagog szkolny,

Z uwagi na to, ze mamy w szkole dziecko z
cukrzycą, zaprosiliśmy przedstawicieli Polskiego
Stowarzyszenia
Diabetyków.
Cała
Rada
Pedagogiczna odbyła to szkolenie. Pogłębiliśmy
naszą wiedzę na temat cukrzycy i uczyliśmy się
właściwie opiekować dzieckiem z cukrzycą w
szkole. Szkolenie prowadził prezes zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – pan
Romuald Mościcki.

Cel: Promowanie zdrowego stylu życia.

Lp.

Nazwa zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Opis zadania
W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła miała
szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych sportowych:
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy,
piłka ręczna, pływanie, karate, aerobik , 1001 Gra,
szermierka. Dzieci mogły aktywnie spędzać wolny
czas i rozwijać swoje sportowe zainteresowania.

1.

Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych:

cały rok
szkolny

2.

Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
tanecznych:

cały rok
szkolny

A.Gontarz-Zielińska
E.Nowicka
J.Kowalska
K.Krakowski
A.Roszak
K.Biernacki
J.Górecki
A.Małas
M. Przespolewska
W. Jakubowska

3.

Organizowanie
obozów sportowych,
zielonych szkół,
pikników, wycieczek.

cały rok
szkolny

Wychowawcy klas 0VI

W
bieżącym
roku
szkolnym
zgodnie
z
harmonogramem odbyło się wiele wycieczek po
najbliższej okolicy oraz po całym kraju.
Wychowawcy organizowali także zielone szkoły,
pikniki i rajdy.

4.

Organizowanie
różnych form
turystycznych przez
SKKT PTTK
"Wędrowcy"

cały rok
szkolny

E.Glanc, chętni
nauczyciele

SKKT PTTK "Wędrowcy" organizuje różne formy
turystyki. W tym roku szkolnym odbyły się:
21 IX –wycieczka na Festyn Archeologiczny w
Biskupinie,
10X – Szkolny Rajd Pierwszoklasistów do Rudzicy,
9 -14 XII – Biała Szkoła w Beskidach
- wycieczka do Teatru Animacji w Poznaniu.
8III 2014r. – rajd pieszy z okazji Dnia Kobiet na
trasie Konin- Kuchary Kościelne – Kowalewek.

5.

Zorganizowanie rajdu
ścieżką
przyrodniczo-leśną
dla chętnych z klas
IV-VI.

29.04.2014

T.Wleklińska
A.Woźniak

Uczniowie klasy IV c oraz IV di podczas pobytu na
zielonej szkole w Straduniu uczestniczyli w
wyprawie do rezerwatu w Smolarni. Dzieci
wędrowały ścieżką przyrodniczo- leśną "Nad
Bukówką".
Podczas
kilkugodzinnej
pieszej
wycieczki prowadzonej przez pana leśniczego
zwiedziły park i Staw Rychlicki, oglądały martwe i
dziuplaste drzewa. Duże zainteresowanie wzbudził
pomnik przyrody - liczący czterysta lat dąb "Wojtek".
Walory przyrodnicze leśnej ścieżki dostarczyły
uczestnikom wyprawy wielu niezapomnianych
wrażeń.

6.

Udział klas V-VI w
ogólnopolskim
programie
aktywności „MOVE
Week” w ramach
Tygodnia Ruchu w
Koninie
Wspólne spożywanie
II śniadania w kl. 0-III

09.10.2013

K. Biernacki
J. Kowalska
i inni nauczyciele

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji "Now We Move". Dzieciaki
wzięły udział w zajęciach sportowych: zumba
fitness, koszykówka, szermierka, piłka nożna, piłka
ręczna oraz w różnych zabawach integracyjnych.
Pogoda dopisała. Zabawa była świetna.

cały rok
szkolny

A.Bąk
M. Adamska

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. Wspólne śniadania spożywało 225
uczniów.

7.

W bieżącym roku szkolnym działały dwie grupy
taneczne. Pani Przespolewska prowadzi taniec
ludowy z elementami innych technik tanecznych, a
pani Jakubowska taniec towarzyski. Dzieci chętnie
przychodzą na zajęcia, aby rozwijać swoje taneczne
talenty.

8.

Akcja dla klas 0-III
„Śniadanie z
owocem/warzywem”

w ciągu roku
szkolnego

I.Kuznowicz
I.Walkowiak,

Mini samorząd uczniowski zaproponował
Dni
Promocji
Zdrowia.
Uczniowie
przygotowują
wówczas śniadanie owocowo-warzywne. Pomysły
należą do klas. Są to surówki, sałatki czy owocowe
szaszłyki. Wszystkie zdrowe przekąski trafiają na
klasowy bufet i następuje degustacja.

9.

Przygotowanie i
przeprowadzenie
zajęć nt właściwego
odżywiania „Moda na
zdrowie” w klasach
II-VI.

maj 2014

A.Gawlik
A.Górecka

Panie Agnieszka Gawlik i Anna Górecka opracowały
atrakcyjne
zajęcia
w
formie
prezentacji
multimedialnej pod tytułem „Moda na zdrowie”.
Klasy II-VI wraz z wychowawcami oglądali
przygotowany materiał w czytelni szkolnej.
Jesteśmy pewni, że po tej lekcji wzrosła
świadomość uczniów na temat właściwego
odżywiania.

10.

Opracowanie „Ulotki
dla rodziców” z
cennymi
wskazówkami nt.
właściwego
odżywiania dzieci,
dotyczące również II
śniadania.

kwiecień
2014

B. Małuszek

Pani Bożena Małuszek przygotowała materiał na
temat „Wpływ odżywiania na funkcjonowanie
dziecka w szkole”. Zwróciła uwagę na konieczność
spożywania śniadania w domu oraz na odżywcze II
śniadanie, które dziecko powinno zjeść w szkole.
Ukazała również negatywne skutki, gdy dziecko
funkcjonuje bez śniadania. Rodzice zostali
zapoznani z opracowaniem przez wychowawców w
dniach zebrań 23 i 24 kwietnia.

11.

Spotkania kl.0-III z
pielęgniarką szkolną
na temat higieny
osobistej

cały rok
szkolny

Pielęgniarka szkolna

Nasza pielęgniarka szkolna pani Halina Frankiewicz
przeprowadza spotkania z młodszymi dziećmi na
temat higieny osobistej. Pomaga również w
przygotowaniach uczniów do turniejów o tematyce
profilaktycznej, zwłaszcza pierwszej pomocy
przedmedycznej. W
miesiącach marzec-maj
przeprowadziła we wszystkich klasach fluoryzację.

12.

Wdrażanie do
prawidłowej
segregacji śmieci:
-pogadanki w
klasach z
wychowawcami,
-ustawienie
pojemników do
segregacji na
korytarzach szkoły.

cały rok
szkolny

Wychowawcy kl.0-VI

W ciągu całego roku szkolnego wychowawcy
przypominali o prawidłowej segregacji śmieci i
zachęcali do ich wyrzucania do oznaczonych koszy,
które znajdują się w holu szkoły. Mamy nadzieję, że
takich pojemników będzie w szkole coraz więcej.

13.

Piknik Olimpijski
„Czyste środowisko zdrowy człowiek”

21 IX
2013

A.Głowacka
chętni nauczyciele

"Czyste środowisko - zdrowy człowiek" - takie hasło
przyświecało nam w trakcie pikniku sportowego,
który odbył się 21 września w naszej szkole.
Podczas wspaniałej zabawy i sportowej rywalizacji
mogliśmy pochwalić się naszą wiedzą na temat
zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia, oraz
zdobyć nowe, cenne informacje jak żyć w świetnej
kondycji i czystym środowisku. Spotkaliśmy się
również
z
ciekawymi
ludźmi:
ratownikami
medycznymi oraz policjantami z psem, który potrafił
znaleźć narkotyki.

14.

Realizacja programu
w klasach III „Moje
miasto bez
elektrośmieci”

II semestr

B. Majdzińska,
wychowawcy klas III

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja
społeczeństwa
w
zakresie
prawidłowego
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym („ZSEE”) Wychowawcy klas III
przeprowadzili zajęcia programowe dotyczące
elektrośmieci,
ich
zbiórki
i
ponownego
wykorzystania odzyskanych surowców. W dniu
29.04.2014r. zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę
elektrośmieci. Zebrany zużyty sprzęt pozwoli nam
uzyskać nowy sprzęt na doposażenie naszej szkoły.

15.

Konkurs ekologiczny
„Zdrowe życie- dobre
życie”

24.04.
2014r.

B. Małuszek

Uczniowie kl. Vb wzięli udział w IV Międzyszkolnym
Konkursie Przyrodniczym, który odbył się w Szkole
Podstawowej nr 8 w Koninie.
Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności
rozwiązując
zadania
testowe,
dotyczące
bezpiecznych zachowań w domu, właściwego
gospodarowania
odpadami
oraz
zdrowego

odżywiania. Konkurencje praktyczne obejmowały
treści
z
zakresu
udzielania
I
pomocy
przedmedycznej oraz zasad prania i odplamiania
ubrań. Drużyna świetnie się spisała i zajęła II
miejsce.
16.

Zorganizowanie
Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Dzieci

21-22.03.
2014r.

J. Górecki

21-22 marca, jak co roku, rozegrano w naszej
szkole XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci
im. Olka Ruminkiewicza z udziałem 16 drużyn z
całego kraju. Wygrała drużyna z naszej szkoły
zdobywając puchar prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, puchar prezydenta miasta Konina
oraz puchar wojewody wielkopolskiego dla
najlepszej drużyny z Wielkopolski.

17..

Wyjazd na Bieg
Solny

7IX2013

A.Zielińska-Gontarz

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXV
Integracyjnym Mini-maratonie "Bieg Solny" w
Ciechocinku. Wiktoria Pachciarz z klasy V C zajęła
II miejsce wśród dziewcząt szkół podstawowych.

18.

Udział w XIX Biegu
Olimpijskim Racot
2013

14IX2013

J.Górecki

Drużyna z SP15 po raz kolejny wzięła udział w
Biegu Olimpijskim w Racocie. W imprezie tej
wystartowało 2500 uczestników z całej Polski. Nasi
uczniowie wrócili do szkoły z pucharem ministra
Edukacji Narodowej – p. Krystyny Szumilas.

19.

Udział szkoły w
Konińskim
Kiermaszu Zdrowia

30XI2013

B.Kubsik

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi Aktywni" Miasta Konina ogłosiło konkurs na
najlepszą i najciekawszą książkę kucharską "Jem
zdrowo". Książka musiała być wykonana ręcznie.
Klasa I B podjęła się tego wyzwania. Pracy było
mnóstwo. Ale nasz trud się opłacił. Na Konińskim
Kiermaszu Zdrowia zdobyliśmy Statuetkę Złotego
Jabłka.

20.

Szkolny Dzień Sportu

24 VI 2014

W. Grzemska
E. Nowicka

Szkolny Dzień Sportu miał miejsce 24 czerwca
2014r. Podczas apelu olimpijskiego poznaliśmy
najlepszych sportowców naszej szkoły. Jak co roku
uczniowie spędzili ten dzień bardzo aktywnie, wzięli
udział w wielu konkurencjach sportowych.

21.

Realizacja programu
prozdrowotnego dla
klas I-III: „Mam kota
na punkcie mleka”

cały rok
szkolny

E. Fatz
wychowawcy kl III-IV

W roku szkolnym 2012/13 zarejestrowaliśmy się do
udziału w programie „Mam kota na punkcie mleka”.
Otrzymaliśmy materiały edukacyjne. W tym roku
szkolnym we wszystkich
klasach III i IV
przeprowadziliśmy zajęcia o walorach odżywczych
mleka i produktów mlecznych. Przystąpiliśmy do
konkursu muzycznego,, Mleczne nuty Super Kota”.
Uczniowie wymyślili i nagrali przebojowe piosenki o
bohaterze programu- różowym Super Kocie.
Wzięliśmy również udział w konkursie literackoplastycznym „Opowieść o sympatycznym Kocie
Mleczysławie”.

22.

Realizacja programu
prozdrowotnego dla
klas V-VI: „Trzymaj
formę”

cały rok
szkolny

B. Małuszek
A. Głowacka
nauczyciele w-f

W zakresie programu „Trzymaj formę!” w naszej
szkole podejmowane są różnorodne działania
propagujące aktywność fizyczną i zdrowe
odżywianie. W ciągu całego roku szkolnego
uczniowie biorą udział w zawodach sportowych i
odnoszą wiele sukcesów. Nauczyciele przyrody
prowadzili zajęcia nt właściwego odżywiania. W
wybranych klasach zrealizowane zostały ciekawe
zajęcia programowe: „Prawa konsumenta” oraz
„Odczytywanie i rozumienie etykiet produktów
spożywczych” (kl. 5c,6a,6b,6d)
Dodatkowo w dniu 2 kwietnia 2014r. klasy Vdi oraz
VIa uczestniczyły w zajęciach warsztatowych
dotyczących programu. Zajęcia odbyły się na
terenie
Powiatowej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej w Koninie.

23.

Realizacja
programów
antynikotynowych:
-„Czyste powietrze

cały rok
szkolny

wychowawcy kl.0, II,
V

Wychowawcy zostali zapoznani z programami oraz
otrzymali scenariusze i materiały do proponowanych
zajęć
warsztatowych.
Każdy
wychowawca
przeprowadził 5 krótkich zajęć dotyczących

wokół nas” kl.0
-„Nie pal przy mnie,
proszę” – kl.II,
-„Znajdź właściwe
rozwiązanie” – kl.V

profilaktyki antynikotynowej. Dzieci uczą się przede
wszystkim reagować i radzić sobie w sytuacjach, w
których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzięki
realizacji programu podnosimy również świadomość
rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy.

24.

Realizacja programu
z profilaktyki
alkoholowej w kl VI
„III elementarz”

II semestr

E. Zawacka

Psycholog szkolny pani Ewa Zawacka realizowała
zajęcia programowe w klasach: VIb i VId. Ich celem
było zwiększenie
wiedzy uczniów nt. środków
psychoaktywnych,
nabycie
umiejętności
odmawiania w sytuacjach nacisku czy nabycie
postawy abstynenckiej i umiejętności trzeźwej
zabawy.

25.

Kontynuowanie akcji
„Mleko w szkole”

cały rok
szkolny

I. Baszczyk
M. Adamska

Po raz kolejny kontynuowaliśmy akcję „Mleko w
szkole”. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole
dostarczała mleko dla wszystkich uczniów naszej
szkoły 3 razy w tygodniu (589 uczniów).

26.

Kontynuowanie akcji
„Owoce w szkole”

cały rok
szkolny

A.Bąk
M. Adamska

Nasza szkoła po raz kolejny brała udział w
ogólnopolskiej akcji „Owoce w szkole”. W każdym
semestrze 30 razy uczniowie klas I-III otrzymywali
bezpłatnie zestawy owocowo-warzywne. Spożywali
je w czasie przerwy śniadaniowej (273 uczniów)

Zadania zrealizowane poza planem:
 Ekspedycja nadwarciańska 23 maja 2014r.
Uczniowie z klas V-VI (7 osób) wraz z panią Moniką Przespolewską wzięli udział w pieszej wyprawie przez
Nadwarciański Park Krajobrazowy z Pyzdr do Białobrzegu – ok. 10km.Uczniowie podziwiali przyrodę parku,
a urokliwe pejzaże utrwalili na fotografiach. Uczestnicy wykazali się wspaniałą kondycją fizyczną.



Piknik charytatywny 7 czerwca 2014r.
Piknik miał formę wspaniałej rodzinnej zabawy, którą uświetniły: pokazy tresury psa policyjnego i psów
ratowników, pokazy sprzętu strażackiego, klub motocyklowy, prezentacja samochodów marki Kia, występy
dzieci, karaoke, loteria fantowa, różne konkurencje i zabawy dla dzieci, dmuchany zamek, przejażdżki
kucykiem oraz malowanie twarzy. Dzieci wraz z rodzicami bardzo aktywnie spędzili czas wolny i wspomogli
leczenie jednej z mam naszych uczennic.

4. Monitoring podjętych działań.
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2013/14 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.
Zaplanowane działania realizowane były rytmicznie i przyniosły oczekiwane efekty. Podjęte przez placówkę działania
prozdrowotne niewątpliwie wpłynęły na propagowanie zdrowych nawyków, w tym zdrowego stylu życia dzieci i
ich rodziców. Duże znaczenie ma realizacja programów propagujących zdrowy styl życia, a także szeroka oferta zajęć
ruchowych proponowanych w szkole.
Podjęte przez szkołę działania spowodowały, że w większym stopniu dzieci czują się odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoje
i swoich kolegów. Dzieci starsze poruszają się po korytarzach ostrożniej, rzadko biegają. Do szkoły przychodzą jednak coraz
młodsze dzieci, które w większości wykazują ogromną potrzebę ruchu. Cały czas pracujemy, by poruszały się wolno,
bezpiecznie. Dajemy im możliwość wychodzenia w czasie przerw na boisko, aby mogły wyładować nadmiar energii.
Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom i rodzicom:
- 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.

Wnioski do pracy zespołu w roku szkolnym 2014/15:
- kontynuacja zadań dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
- kontynuacja zdań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną,
- realizacja programów antynikotynowych zalecanych przez sanepid,
- podjęcie nowych działań w zakresie poprawy kultury osobistej uczniów, życzliwości, empatii,
- podjęcie nowych działań w celu podniesienia świadomości wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

Podpis dyrektora:
………………………………….

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

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

