RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
RAPORT ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2015r. DO 31 SIERPNIA 2016r.

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Pełna nazwa szkoły/placówki
W przypadku zespołu szkół proszę wpisać,

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

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

której szkoły dotyczy raport

Szkoła jest w okresie:



przygotowawczym

(właściwe podkreślić)



posiada certyfikat wojewódzki



posiada certyfikat krajowy

Adres

ul. Turkusowa 1a, 62-504 Konin

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

Gmina

Konin

Powiat

Konin

Telefon

(063) 2442375

Adres mailowy szkoły

sp15konin@op.pl

Adres mailowy koordynatora

annagorecka7@op.pl

Strona www

www.sp15.konin.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Dyr. Iwona Baszczyk

Imię i nazwisko koordynatora

Anna Górecka

Imiona i nazwiska członków

Alina Głowacka, Alicja Rogawska, Katarzyna Kazuś, Bożena
Małuszek, Mirona Adamska, Magdalena Gorlach-Wadelska,
Beata Kubsik, Ewa Zawacka, Teresa Wleklińska, Monika
Przespolewska, Danuta Kowalewska, Agnieszka Gawlik,
Halina Frankiewicz, Małgorzata Adamska, przedstawiciel Rady
Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

szkolnego zespołu

Data podjęcia uchwały

26.03.2009r.

o przystąpieniu do programu

Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie: 21 listopada 2011r.

1.

Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

Jesteśmy w Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie od roku 2011. Cały czas aktywnie pracujemy na rzecz zdrowia
społeczności szkolnej. W tym roku będziemy się ponownie ubiegać o certyfikat wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie.
Na początku roku szkolnego Zespół ds. Promocji Zdrowia dokonuje diagnozy potrzeb społeczności szkolnej. Rozmawiamy
z nauczycielami, uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły. Analizujemy dokumentację szkolną dotyczącą wypadków w czasie
pobytu dzieci w szkole oraz dokumentację pielęgniarki o sytuacji zdrowotnej naszych uczniów.
W oparciu o diagnozę ustaliliśmy główny kierunek działań w roku szkolnym 2015/2016: „Kreatywne spędzanie czasu
wolnego oraz troska o bezpieczeństwo własne i innych”.
Założyliśmy też, że realizując wybrany cel, nie będziemy się zamykać na propozycje udziału w programach i akcjach
proponowanych przez instytucje zajmujące się promocją szeroko pojętego zdrowia, pojawiające się w ciągu roku szkolnego
i będziemy realizować różnorodne zadania w celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych.

1

2.

Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
Plan działań w formie załącznika.

3. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie
działań.
1.

Zadania dotyczące celu priorytetowego:

Kreatywne spędzanie czasu wolnego oraz troska o bezpieczeństwo własne i innych.

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

1.

Grateka – gry
i zabawy stolikowe
w czytelni

Mirona Adamska

Termin
realizacji
cały rok
szkolny (od X
2015r.)

2.

Wycieczki klasowe
i ogólnoszkolne

organizatorzy

Cały rok
szkolny

3.

Konkurs fotograficznoinformatyczny
„Jak pożytecznie
i zdrowo spędzam swój
wolny czas?”

K. Krakowski
A. Górecka
SU

maj/czerwiec
2016

4.

Stare i nowe zabawy
podwórkowe –
w ramach Dnia Sportu

M. Nykowska – kl. IIII
A. Małas – kl. IV-VI

21czerwca
2016

5.

Kółko miłośników gier
planszowych i logicznych

D. Kowalewska

I semestr

6.

Realizacja programu
„W przyjaźni z sobą i innymi”
–kl. II oraz kl. V

E.Zawacka –kl.II
M.GorlachWadelska- kl.V

cały rok
szkolny

Opis zadania
Uczniowie klas I-VI w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
mogą spędzać czas w bibliotece szkolnej grając w różne gry
planszowe i układając puzzle. Grateka została wzbogacona
o gry, które przygotowali uczniowie w ramach projektu
czytelniczego „Przygoda z …”.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie klas I-VI
uczestniczyli w wielu wycieczkach, np. brali udział w Białej
Szkole w Gliczarowie Górnym, gdzie dzieci uczyły się jazdy na
nartach bądź doskonaliły swoje umiejętności; wzięli udział w
zajęciach Zielonej Szkoły w Straduniu koło Trzcianki, gdzie
głównym celem zajęć było propagowanie aktywności ruchowej
na świeżym powietrzu.
Celem konkursu było propagowanie kreatywnego spędzania
czasu wolnego od zajęć wśród uczniów klas 1-6. Zadaniem
uczniów było wykonanie zdjęć, dzięki którym zaprezentują
różne formy spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
pomysłowy i kreatywny. 17 czerwca 2016 nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu: I miejsce - Marcelina Pawlińska, kl.
VIdi – rysunek; II miejsce - Filip Socha, kl. Ie - zlot miłośników
Fiata Multipla; III miejsce - Mateusz Pabisiak, kl. Vc - Piknik
Patriotyczny.
Z okazji Dnia Sportu odbywały się różne konkurencje sportowe
dla uczniów klas 4-6, a także Mistrzostwa Szkoły klas I – III:
„Wyścigi
rzędów”
(sala
gimnastyczna),
konkurencje
indywidualne – stacje (plac rekreacyjny). „Wyścigi rzędów”:
klasy I – bieg na czworaka, skoki kangurów, wyścig
matematyczny, podaj piłkę; klasy II: slalom z piłką siatkową
i kijem hokejowym, skoki zawrotne przez ławeczkę, wyścig
matematyczny, kozłowanie piłki, bieg na czworaka, bieg
z przejściem przez szarfę. Klasy III: utrzymaj lotkę, bieg
z piłkami, wyścig "krzyżówkowiczów", slalom z piłką nożną,
bieg z przejściem szarfy, wyścig raków, gąsienica.
Konkurencje indywidualne: toczenie hula-hop – do pachołka
i z powrotem, rzuty woreczkiem do celu (wiadra lub obręczy),
bieg z piłką lekarską do pachołka i z powrotem, toczenie
rękami piłki lub prowadzenie piłki nogą, przeskoki przez
skakankę do pachołka i z powrotem, przejście z woreczkiem
na głowie.
Koło miłośników gier planszowych i logicznych działało od
września do końca listopada 2015r. w ramach opieki
świetlicowej dla klas pierwszych. Dzieci poprzez udział w
zajęciach rozwijały i wzmacniały więzi społeczne, nabywały
umiejętności honorowego
przegrywania
i
kulturalnego
wygrywania, wyrabiały cierpliwość, jaką jest oczekiwanie na
swoją kolej gry. Rozwijane były także umiejętności logicznego
rozumowania, koncentracji uwagi, planowania, liczenia
i dodawania, czytania. Za pomocą gier kształtowano
pozytywne
nastawienie
do
podejmowania
wysiłku
intelektualnego, a
co
najważniejsze,
podczas
zajęć
uczniowie mogli osiągnąć sukces, nawet jeśli nie posiadali
bogatej wiedzy szkolnej. Wykorzystywano m.in. gry takie jak:
Dooble, Kakao, Carcassone, Dixit, Packa na muchy, Halli gali.
Koło cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dzieci
przychodziły bardzo chętnie.
Realizacja
programu
stwarza
możliwość
wspólnego
zdobywania doświadczeń, poznawania siebie i innych.
Pozwala dzieciom zbliżyć się do siebie i nawiązać pozytywne
relacje. Zajęcia dają dzieciom okazje do zastanowienia się nad
codziennymi nawykami, korzystnymi i niekorzystnymi dla ich
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zdrowia. Uczniowie dowiedzą się jak na równowagę ich
organizmu wpływają środki uzależniające. Uczą się budowania
prawidłowych relacji, tworzenia pozytywnej samooceny
i samoakceptacji.
W dniach 16-20 XI 2015r. obchodziliśmy w szkole „Tydzień
Życzliwości”.
20 listopada 2015 roku w całej Polsce obchodziliśmy po raz
drugi Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Nasza społeczność
szkolna przyłączyła się do tej pięknej inicjatywy świętowania
tego Dnia. W związku z tym uczniowie naszej szkoły
z klas VId, Vd, IVas i VIc przygotowali przedstawienie dla
społeczności szkolnej oraz dla rodziców pt. „Król Maciuś I
w świecie praw dziecka” w reżyserii p. M. Grzeszkiewicz Brzęckiej z oprawą muzyczną i bardzo ciekawą prezentacją
przygotowaną przez p. K. Krakowskiego. Uczniowie
przedstawili krótką historię powstania i uchwalenia Konwencji
Praw Dziecka. W formie przedstawienia przybliżyli wszystkim
dzieciom naszej szkoły, jakie mają prawa oraz czego mogą
oczekiwać i wymagać od dorosłych. Jednocześnie dowiedziały
się, że obowiązkiem wszystkich dzieci jest przestrzeganie tych
praw wobec innych. Na zakończenie, podsumowaniem tych
wzruszających przeżyć, jakich dostarczyli nam artyści, była
piękna interpretacja wiersza „Prawa Dziecka” w wykonaniu
ucznia kl. VIb Piotra Kulczewskiego. Przygotowano również
gazetkę ścienną, odbyły się pogadanki na temat praw dziecka
– realizacja scenariuszy zajęć na godzinach wychowawczych,
przeprowadzono konkurs na gazetkę klasową.

7.

Tydzień Życzliwości
w szkole
Obchody Rocznicy
Uchwalenia Konwencji Praw
Dziecka

E. Zawacka
M.GorlachWadelska

16-20 XI 2015

8.

Dni Świadomości
Zagrożenia Hałasem: Strefa
Ciszy

B. Małuszek
A. Głowacka
Biblioteka szkolna

Kwiecień 2016

Z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia, na długich przerwach
uczniowie klas 1-6 spędzali czas w bibliotece szkolnej, grając
w różne gry planszowe. Autorzy gier prezentowali wykonane
przez siebie gry w ramach projektu czytelniczego „Przygoda
z …” i zachęcali do wspólnej zabawy.

9.

„Pierwszaki błyszczą
na drodze” –działania
edukacyjno-prewencyjne dla
kl. I

Funkcjonariu-sze
policji
z Wydziału
Prewencji KMP
w Koninie
M. GorlachWadelska

14 IX 2015

10.

Zajęcia warsztatowe
z uczniami kl.IV-VI nt.
„Skuteczne komunikowanie
się” (I sem.),
„Rozwiązywanie konfliktów”
(II sem.)
Zajęcia profilaktyczne
dla kl.V nt.
„Przeciwdziałanie przemocy
domowej wobec dzieci”

M.GorlachWadelska,

cały rok
szkolny

W poniedziałek 14 września odbyło się spotkanie uczniów klas
pierwszych z przedstawicielami policji na temat: „Pierwszaki
błyszczą na drodze”. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, poruszać się rowerem
oraz o tym, jak ważne dla naszego życia i zdrowia są
bezpieczne nawyki, takie jak: zapinanie pasów podczas jazdy
samochodem, zakładanie kasku podczas jazdy rowerem czy
posiadanie elementów odblaskowych, gdy poruszamy się po
zmroku. Każdy uczeń za prawidłowe przejście przez ulicę
dostał odblask w kształcie misia.
Panie pedagog i psycholog prowadziły zajęcia profilaktycznoedukacyjne w klasach IV-VI. Omawiały tematy związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole, komunikacją
interpersonalną.

11.

12.

Realizacja programu „Klub
Bezpiecznego
Puchatka”
w klasach I

13.

Nauka udzielania I pomocy
– „Ratujemy i Uczymy
Ratować”
Próba bicia rekordu
w resuscytacji krążeniowooddechowej

E. Zawacka

Psycholog
z Sekcji
Poradnictwa
Rodzinnego
i Interwencji
Kryzysowej
M. GorlachWadelska
I. Walkowiak
wychowawcy klas I

XI 2015

W dniach 3 i 4 listopada psycholog z MOPR-u w Koninie
z Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
przeprowadził prelekcje dla uczniów z klas piątych na temat
„Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci”

XII 2015

M. GorlachWadelska
H. Frankiewicz
słuchacze Zespołu
Szkół Medycznych
A. Rogawska
K. Krakowski

cały rok
szkolny

W dniach 8 XII – 21 XII 2015 wszystkie klasy I realizowały
ogólnopolski program edukacyjny „Klub bezpiecznego
Puchatka”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa
najmłodszych uczniów. Pierwszoklasiści rozwiązywali zadania
związane z bezpieczeństwem na drodze na podstawie
książeczek
„Akademia
Bezpiecznego
Puchatka”.
Na zakończenie dzieci sprawdziły swoją wiedzę biorąc udział
w
Teście
Bezpieczeństwa,
przygotowanym
przez
organizatorów
na
stronie
internetowej
programu
www.akademiapuchatka.pl
Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym
„Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego organizatorem jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wraz z 1 041
instytucjami z całej Polski, 16 października 2015r.
uczestniczyliśmy w próbie bicia rekordu w resuscytacji
krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą
ilość osób organizowanej przez Fundację WOŚP. 346 uczniów
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z klas III, V i VI nieustannie przez pół godziny, na pięciu
fantomach, prezentowało swoje umiejętności ratowania
ludzkiego życia.
Pierwszy Szkolny Konkurs
Udzielania Pierwszej
Pomocy i Zasad
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

A.Rogawska
M.GorlachWadelska

Kwiecień/maj
2016

W
konkursie
brały
udział
drużyny
z
klas
II
i III oraz z klas V i VI. W wyniku I etapu konkursu do II etapu
przystąpiło pięć drużyn z klas III z najwyższą ilością punktów
oraz pięć drużyn z klas V i VI również z najwyższą ilością
punktów. Drużyny przystąpiły do części teoretycznej konkursu
i II części – praktycznej. I miejsce: drużyna z kl. 3di
(w kategorii klas III), drużyna z kl. 6di (w kategorii klas V i VI).
W dniu 21 maja 2016r. nasi uczniowie: Aleksander Wasilewski
(kl. 6d), Milena Łakoma (kl. 5c), Wiktoria Górecka (kl. 5c),
wzięli udział w X Ogólnopolskim konkursie „Ratujemy życie”
w Bydgoszczy, organizowanym przez Zespół Szkół nr 22,
Wyższą Szkołę Gospodarki, Gimnazjum nr 24, Straż Miejską
w Bydgoszczy. Uczniowie naszej szkoły wykazali się wiedzą
i praktycznymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Ich zadaniem było podjęcie działań ratujących życie
poszkodowanym w wypadkach – pozorantom. Konkurs stał się
okazją do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nasi
uczniowie reprezentowali naszą szkołę jako jedna
z 30 drużyn z całej Polski.

Policjant z Wydziału
Prewencji KMP w
Koninie

11 III 2016

11 marca pani pedagog i pani psycholog zorganizowały
spotkanie policjantów z uczniami klas IV-VI na temat
cyberprzemocy (agresji elektronicznej).

luty 2016

Pogadanki na zajęciach komputerowych, tworzenie prezentacji
pt. w świecie bezpiecznego internetu, oglądanie filmów
o tej tematyce, korzystanie na zajęciach komputerowych
z portali na w/w temat oraz z materiałów przygotowanych
przez organizatorów: Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Udział w X Ogólnopolskim
Konkursie „Ratujemy życie”

14.

Spotkanie uczniów klas IV VI z przedstawicielem policji
na temat: „Przemoc w sieci”

M.Wadelska
E.Zawacka
A.Rogawska
M.Adamska
K.Krakowski

15.

Obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu

16.

Zorganizowanie
Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej Dzieci im. Olka
Ruminkiewicza –
promowanie fair play
w sporcie
Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu
Drogowym

J. Górecki

4-5 marca
2016

4-5 marca w naszej szkole rozegrany został Jubileuszowy XX
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dzieci im. Olka
Ruminkiewicza. Uczestniczyło w nim jak zawsze 16 drużyn
z całego kraju, w tym dwie drużyny gospodarzy. Turniej
wygrała drużyna SP 10 Sieradz.

A.Rogawska

X-IV
2015/2016
A.Bąk

18.

Udział
w ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczne wakacje”

Wychowawcy
M. Gorlach Wadelska

IX 2015
VI 2016

8
kwietnia
odbyły
się
powiatowe
eliminacje
do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu
Drogowym poprzedzone eliminacjami szkolnymi, efekt: III
miejsce drużynowo.
Chętni uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie
plastycznym „Moje bezpieczne wakacje 2015, 2016”.
Wychowawcy przeprowadzili zajęcia tematyczne na godzinach
wychowawczych, pani pedagog przygotowała gazetkę
szkolną.

19.

Realizacja innowacji
pedagogicznej:
„Rondelkolandia, czyli
Akademia Kulinarna”

K.Wanke

IX-VI
2015/2016

Spotkania uczniów klas III polegają na przygotowywaniu
posiłków, które jest działaniem zintegrowanym, obejmującym
czynności manualne, wrażenia zmysłowe, ćwiczenia w
czytaniu, planowanie i wymowę. Poza tym konsumpcja
przygotowanych przez dzieci potraw będzie okazją do
spożywania ich w dobrej atmosferze. Dotyczy to
odpowiedniego podania, nakrywania do stołu i kulturalnego
spożywania.

„Pegazem przez sztukę”

E.Fatz

W ciągu r.szk.
2015/2016

W dniach 24-26 listopada grupa teatralna z klasy IIe wystąpiła
w przedstawieniu profilaktycznym pt. „O Joli, Wojtku, kocie
i rysowaniu na płocie”. W inscenizacji zwróciliśmy uwagę na
znaczenie przyjaźni w życiu człowieka oraz na wzmacnianie
postaw koleżeńskich i wzajemnego szacunku.
W dniach 18 - 22 kwietnia grupa teatralna z klasy IIe wystąpiła
na szkolnej scenie w przedstawieniu profilaktycznym pt.
„Dziewczynka z obrazka”. Główny temat spektaklu to lęk przed
odrzuceniem, wyśmianiem i poniżeniem przez grupę. Lękowi
przeciwstawia się wsparcie poprzez akceptację i przyjaźń,
wskazanie na sposób rozwiązania trudnej sytuacji, budowanie
pozytywnego obrazu samego siebie. Występ naszych aktorów
podziwiali uczniowie z klas I - III oraz dzieci z pobliskiego
przedszkola.

17.
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2.

Zadania realizowane w celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych:

Promowanie zdrowego stylu życia
Nazwa zadania

Realizatorzy

Termin
realizacji
cały rok
szkolny

1.

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

A. Głowacka
A.Rogawska

2.

Piknik Olimpijski „W 15-stce nie
tylko ćwiczymy, ale także doskonale
liczymy”

26 IX 2015
A.Bąk

3.

Wspólne spożywanie drugiego
śniadania w kl.
I-III

A.Łukasik,
Z.Wesołowska
chętni n-le
Zespół ds. Promocji
Zdrowia
wychowawcy klas IIII

4.

Udział
w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie
daje moc” – próba bicia rekordu
Guinnessa oraz potwierdzenie
pobicia rekordu

B. Kubsik
W.Wojciechowska
Wychowawcy kl. III

XI 2015
dyr.A. Bąk

cały rok
szkolny
dyr.A. Bąk

VI 2016

5.

Kontynuowanie akcji „Mleko
w szkole”

6.

Kontynuowanie akcji „Owoce
i warzywa w szkole”

7.

Opis zadania
Wszyscy uczniowie klas V i VI naszej szkoły chętnie
uczestniczą w realizacji programu „Trzymaj formę”,
z dużym zaangażowaniem biorą udział we wszelkich
działaniach mających na celu propagowanie zdrowego
stylu życia, klasy sportowe najchętniej biorą udział
w realizacji sportowych przedsięwzięć, związanych
z promocją zdrowia poprzez ruch. Poprzez realizację
programu podnosi się samoświadomość uczniów
dotycząca
zdrowego
odżywiania,
podejmowania
właściwych wyborów żywieniowych mających wpływ
na rozwój młodego organizmu.
26 września odbył się w naszej szkole piknik olimpijski pod
hasłem „W 15-stce nie tylko ćwiczymy, ale także
doskonale liczymy”. W sobotnie popołudnie licznie dopisali
uczniowie i rodzice, którzy chętnie uczestniczyli w wielu
konkurencjach promujących zdrowy styl życia.
Szkoła umożliwia klasom I-III wspólne jedzenie śniadania
razem z wychowawcą w stołówce szkolnej. Za niewielką
odpłatnością panie kucharki przygotowują uczniom
herbatę lub napój z sokiem owocowym.
W ramach akcji „Śniadanie daje moc” nasza szkoła
przyłączyła się do ogólnopolskiej próby bicia Rekordu
Guinnessa – „Największa lekcja gotowania zdrowego
śniadania - wiele lokalizacji”. W piątek, 6 listopada 2015r.
o godzinie 10.00 braliśmy udział w przygotowaniu
zdrowego śniadania. W akcji uczestniczyło 84 dzieci, 7
rodziców i 9 nauczycieli. Celem naszego przedsięwzięcia
było propagowanie zdrowego żywienia i podkreślenie
wartości śniadania jako najważniejszego posiłku dnia.
Jednocześnie byliśmy uczestnikami Akcji Bicia Rekordu
Guinnessa. Lekcja ta, to również współpraca uczniów
z różnych klas i dobra zabawa. Nasze poczynania
obserwowali świadkowie i stewardzi. W ich role wcielili się
przedstawiciele
Powiatowej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej, Komendy Miejskiej Policji, Fundacji na
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas
I-VI
Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas IIII

X 2015 –
V 2016

Kontynuujemy akcję „Mleko w szkole”. Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Kole dostarcza mleko dla
wszystkich uczniów naszej szkoły 3 razy w tygodniu.

X 2015 –
V 2016

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Owoce
w szkole”. W każdym semestrze 30 razy uczniowie klas IIII dostają bezpłatnie zestawy owocowo-warzywne.
Spożywają je w czasie przerwy śniadaniowej.

Realizacja akcji na terenie szkoły
w kl.2 „Porozmawiajmy o zębach”

W.Wojciechowska

kwiecień
2016

W ramach akcji „Porozmawiajmy o zębach” we wszystkich
klasach II zorganizowano spotkanie ze stomatologiem
na temat: „Jak dbamy o swoje zęby?”

8.

Fluoryzacja w klasach I-VI

H.Frankiewicz
(pielęgniarka
szkolna)

W ciągu roku
szk.

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzono grupową
profilaktykę
fluorkową,
metodą
nadzorowanego
szczotkowania zębów preparatem fluorkowym.

9.

Realizacja innowacji pedagogicznej:
„Rytm, ruch, słowo, dźwięk,
z logorytmiką rozwijam się”.

M.Kapuścińska

IX-VI
2015/2016

Zaproponowane
oddziaływania
logopedyczne
są
dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań
ucznia najmłodszego. Cyklicznie prowadzone zajęcia (1h
tygodniowo) przeznaczone są dla oddziałów z uczniami
sześcioletnimi. Ciekawa forma – rytm muzyczny, teksty
słowne zestrajane przez muzykę i łączone z ruchem
całego ciała, da w efekcie możliwość terapeutycznego
wpływania na wiele obszarów rozwojowych dziecka.
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10.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych:
-aerobik
-1001 Gra
-tenis stołowy
-piłka koszykowa
-piłka nożna
-piłka siatkowa
-piłka ręczna

Nauczyciele
w-f

cały rok
szkolny

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła ma szeroką
ofertę zajęć pozalekcyjnych sportowych. Dzieci mogą
aktywnie spędzać wolny czas i rozwijać swoje sportowe
zainteresowania.

11.

Turnieje Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora SP 15
w Koninie

J. Górecki

I semestr

Osiągnięcia: III miejsce w Mikołajkowym Turnieju Piłki
Nożnej chłopców klas III,
III miejsce w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej chłopców
klas IV.
Mikołajkowy Turniej Piki Nożnej McDonalds Cup 2015 – I
miejsce.
Turnieje Piłki Nożnej z Podwórka
na Stadion Tymbarku kl. III – III miejsce, kl. V – II miejsce.

Turniej Koszykówki Dziewcząt

K. Biernacki

12.

Wyjazd na Bieg Solny

K. Kazuś
A.Zielińska-Gontarz

5 IX 2015

W dniu 5 września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny
brali udział w Mini - maratonie Integracyjnym „Bieg Solny”
w Ciechocinku. Była to już XXVII edycja tej imprezy
sportowej. Chłopcy startowali na dystansie 500m. Biegi
odbywały się z podziałem na dzieci zdrowe oraz
niepełnosprawne, w zależności od dysfunkcji ruchowych
i umysłowych. Uczniowie klas szóstych nie mieli sobie
równych: Filip Widelski (kl.VI b) wbiegł na metę jako
pierwszy, a zaraz za nim Maciej Ćwik (kl. VI a). Chłopcy,
oprócz pamiątkowych medali, otrzymali za swoje sukcesy
nagrody rzeczowe.
Pani Agnieszka Zielińska-Gontarz, startując w swojej
kategorii na dystansie 3000m, dobiegła do mety jako
pierwsza, powiększając tym samym liczbę przywiezionych
medali.

13.

Rajd rowerowy - Siódma Konińska
Masa Rowerzystów

A.Rogawska
A. Garbaciak
E. Glanc

19 IX 2015

W dniu 19 września 2015 r. po raz kolejny
uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym pod nazwą „VIII
Konińska Masa Rowerzystów” 2015 - czyli Konin bez
samochodu. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Koninie, Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w Koninie oraz Komenda
Miejska Policji w Koninie. Naszą szkołę reprezentowała
grupa licząca ponad 40 osób, w skład której wchodzili
uczniowie szkoły, ich rodzice, a także nasi absolwenci.
Trasa rajdu prowadziła z Placu Wolności w Koninie do
OSP w Rososze, gdzie czekał na uczestników posiłek
i konkurencje sprawnościowe. Wszyscy uczniowie
ukończyli rajd w poczuciu dumy i zadowolenia, gdyż trasa
była trudna.

14.

Realizacja innowacji pedagogicznej
„Bieg po szczęście”

W.Wojciechowska

IX-VI
2015/2016

Głównym założeniem programu jest promowanie wśród
dzieci ruchu – biegania, jako alternatywy do statycznego
trybu życia. Zwrócenie uwagi na korzyści płynące
ze spędzania czasu w sposób aktywny. Proponowane
metody i formy pracy na treningach mają pomóc w sposób
atrakcyjny
spędzić
czas
dzieciom,
rozwijając
je jednocześnie w sposób wszechstronny i harmonijny.

Osiągnięcia: II miejsce w Turnieju Koszykówki Dziewcząt
o Puchar Dyrektora SP 15 w Koninie.

Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń
1.

Realizacja programów
antynikotynowych:
-„Nie pal przy mnie, proszę” – kl.II,
-„Znajdź właściwe rozwiązanie” –
kl.V

B. Majdzińska
M. Przespolewska
A. Górecka
wychowawcy kl. II, V

cały rok
szkolny

Wychowawcy klas II i V zostali zapoznani z programami
oraz otrzymali scenariusze i materiały do proponowanych
zajęć warsztatowych ze swoimi wychowankami.
Zrealizowano następujące zajęcia programowe według
proponowanych scenariuszy; w klasach II:
- Co to jest zdrowie?
- Od czego zależy nasze zdrowie?
- Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
- Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
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- Nie pal przy mnie, proszę…
W klasach V:
- Naucz się mówić „nie”.
- Znajdź właściwe rozwiązanie.
- Uwierz w siebie.
Praca Mateusza Pabisiaka - ucznia klasy Vc, zdobyła I
miejsce w szkole i została przesłana do etapu
powiatowego.

Konkurs plastyczny: Mem o
tematyce antynikotynowej „Palić, nie
palić –oto jest pytanie”

D. Żuk

marzec/
kwiecień
2016

Obchody Światowego Dnia bez
Tytoniu

M.GorlachWadelska

30 maja – 6
czerwca
2016

Z okazji 31 Światowego Dnia bez Tytoniu, pani pedagog
przygotowała zajęcia dla uczniów klas szóstych,
zaprezentowała film „Nie zamykaj oczu – palenie”;
poprowadziła prelekcję, dyskusję.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

M.GorlachWadelska

28 IV 2016

Spotkanie rodziców, wychowawców kl.4-6
z przedstawicielem MONAR-u na temat uzależnień,
zapobiegania narkomanii (dopalacze)

2.

Dzień Walki
z AIDS
(1 XII 2015)

Z.Wesołowska
M.Gorlach Wadelska

7 XII 2015

3.

Przeciwdziałanie uzależnieniom
od nikotyny
Przeciwdziałanie uzależnieniom
od substancji psychoaktywnych
Maraton Sportowy „Szkoła Bez
Uzależnień i Bez Przemocy”.

M. GorlachWadelska

8 III -10 III
2016

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 7 XII
2015r. odbyły się zajęcia wychowawcze z zakresu
profilaktyki uzależnienia od narkotyków i ryzyka zakażenia
wirusem HIV w klasach VIa, VIb, VIc, VId . Prowadził je
pracownik MONAR-u.
Spotkanie uczniów klas V z przedstawicielami SANEPID-u
na temat: „Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny”

M. GorlachWadelska

17 III 2016

Szkolenie przeznaczone dla wychowawców w zakresie
uzależnień od substancji psychoaktywnych - spotkanie
z przedstawicielem MONAR-u

B.Kaczmarek
E.Nowicka

1 VI 2016

Uczniowie kl.5c udali się wraz z opiekunami - p. Beatą
Kaczmarek i p. Ewą Nowicką - na stadion przy ul. Podwale
w Koninie, gdzie organizowany był Międzyszkolny Maraton
Sportowy „Szkoła Bez Uzależnień i Bez Przemocy”.
Główną ideą programu było zwiększenie poziomu
świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest
przemoc szkolna, jak i problem uzależnień.

Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem
„Pokonaj Cukrzycę!”

A.Górecka

7 IV – 13 IV
2016

W ramach Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego
pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!” przeprowadzono
prelekcje w klasach 5 na temat profilaktyki, leczenia osób
chorych na cukrzycę z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej, filmu instruktażowego „Kontroluj cukrzycę,
ciesz się życiem”, testu wiedzy o cukrzycy oraz dyskusji.
Przygotowano gazetkę informacyjną w hallu szkoły
na temat cukrzycy.

1.

Wdrażanie do prawidłowej
segregacji śmieci.
-pogadanki w klasach
z wychowawcami,
- Konkurs Selektywnej Zbiórki
Odpadów;

B.Małuszek
wychowawcy

w ciągu roku
szk.

2.

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

wychowawcy kl. II-VI

IX 2015
B.Małuszek

3.

Realizacja programu
w klasach III „Moje miasto
bez elektrośmieci”

A.Rogawska
wychowawcy kl.III

w ciągu roku
szk.

Sadzenie lasów
Obchody Międzynarodowego Dnia
Ziemi

A.Rogawska
Z.Wesołowska

11 IV 2016

B.Małuszek

IV 2016

Dbamy o środowisko
W
ciągu całego
roku szkolnego
wychowawcy
przypominają o prawidłowej segregacji śmieci i zachęcają
do ich wyrzucania do oznaczonych koszy, które znajdują
się w holu szkoły. Odbył się całoroczny Konkurs
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Zbieraliśmy makulaturę,
puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe i zużyte baterie.
Uczniowie, którzy przynieśli do szkoły najwięcej surowców
wtórnych, wzięli udział w bezpłatnej wycieczce.
W dniach 16-18 września uczniowie klas II-VI uczestniczyli
w akcji „Sprzątanie świata”. Pod opieką wychowawców
dzieci uporządkowały tereny wokół szkoły.
Realizację programu rozpoczęliśmy od akcji zbierania
elektrośmieci w dniu Pikniku Olimpijskiego 26 IX 2015r.
Przed szkołą zbieraliśmy wówczas zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. W semestrze II we wszystkich
klasach III zostały przeprowadzone programowe zajęcia.
Uczniowie klasy 4di wzięli udział w sadzeniu lasów
w Bieniszewie.
„Poznaj i chroń własne środowisko” – przeprowadzono
pogadanki na lekcjach wychowawczych.
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W minionym roku szkolnym z różnych przyczyn nie zrealizowano:
- Szkolny Rajd Pierwszoklasistów,
- Ekspedycja Nadwarciańska,
- Drugie Życie Surowców Wtórnych, Ogólnoszkolny Konkurs Ekologiczny Klas Integracyjnych (aluminium),
- Konkurs ekologiczny „Zdrowe życie – dobre życie”.
W zakresie celu priorytetowego zrealizowano poza planem:
Nazwa zadania
Akcja edukacyjna „Nasze pszczółki’

Realizatorzy
Dyr. I. Baszczyk

Termin realizacji
X 2015

Opis zadania
8
października
2015r.
uczniowie
klas
edukacji
wczesnoszkolnej brali udział w akcji edukacyjnej pt. „Nasze
pszczółki” zorganizowanej przez Fundację BeeCareful. Dzieci
zostały zaznajomione z cyklem życia pszczół, a także
funkcjami, jakie poszczególne pszczoły pełnią w ulu. Dzieci
dowiedziały się, jak ważną rolę odgrywają pszczoły
w przyrodzie i jak wygląda proces produkcji i pozyskiwania
miodu.
Wczesnoszkolna edukacja żywieniowa stanowi ważny element
profilaktyki zdrowotnej, dzięki której dziecko uczy się
odpowiedzialności za własne zdrowie. Zapoznanie dzieci
z rolą prawidłowego nawodnienia organizmu stanowi
podstawę działań mających na celu kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych. W grudniu nasza
szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym dla szkół
podstawowych „Wybieram Wodę” organizowanym przez
Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia
i Dietoterapii. W ramach programu szkoła edukowała uczniów
w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz
promowała racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
W piątek 4 grudnia klasy I - III udały się na wspólny spacer
w okolicach naszej szkoły. Kolorowy przemarsz budził
uśmiech na twarzach przechodniów. Próbowaliśmy obudzić
śpiącego, pewnie jeszcze, Mikołaja dźwiękiem dzwoneczków.
Zaskoczenie czekało nas po powrocie ze spaceru.
W oknie naszej szkoły czekał na nas Mikołaj, który serdecznie
nas pozdrowił i pozostawił w naszych szatniach słodkie
niespodzianki. Dotlenieni i pełni wigoru zasiedliśmy
w szkolnych ławkach
W dniu 7 stycznia 2016 panie A. Bąk, A. Górecka
i
W.
Walczak
przeprowadziły
warsztaty
dla nauczycieli klas I-III o następującej tematyce:
1. „WF może być ciekawą zabawą" - prowadząca
A. Bąk;
2.
„Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – Klanza” –
prowadząca W. Walczak;
3. „Sposoby relaksacji” (np. relaksacja mięśni metodą
Jacobsona) - prowadząca A. Górecka;

Udział w programie „Wybieram Wodę”

A.Bąk

XII 2015

Parada Mikołajów
i Mikołajów

B. Kubsik
Nauczyciele kl. I-III

XII 2015

Warsztaty
dla nauczycieli klas I-III

A. Bąk
A. Górecka
W. Walczak

styczeń 2016

Realizacja programu „Planeta energii”
w wybranych klasach I-III

A.Łukasik

II semestr

Celem programu edukacyjnego „Planeta energii” jest
propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej.
Dzięki przygotowanym przez Grupę ENERGA materiałom
dydaktycznym,
nauczyciele
przeprowadzili
zajęcia,
z których najmłodsi dowiedzieli się m.in. skąd się bierze
prąd i jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są podstawowe
źródła energii elektrycznej oraz jak racjonalnie i przyjaźnie
dla środowiska z niej korzystać. Dowiedzieli się także jak
bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi
oraz jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów
energetycznych.

Dzień Dziecka
w Pradolinie

K.Wojciechowska

1 VI 2016

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Pradolinie
uczniów klas III – VI wraz z wychowawcami i innymi
nauczycielami.

3. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.
1. Sposób monitorowania podjętych działania:
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2015/16 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,
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- wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia,
- informacje zwrotne od osób odpowiedzialnych za realizację zadań,
- analizę dokumentów szkolnych.
2.

Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań:
Koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia, psycholog, pedagog

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu
planie działań.
1.

Sposób przeprowadzenia ewaluacji:
Ewaluację przeprowadzono na podstawie: obserwacji, rozmów z nauczycielami, rodzicami i dziećmi, analizy sprawozdań
wychowawców, analizy wytworów dzieci i wyników konkursów, analizy dokumentacji związanej z danym działaniem.

2.

Wnioski z ewaluacji:
Działania w zakresie celu priorytetowego wpłynęły na podniesienie poziomu świadomości uczniów na temat kreatywnego
spędzania czasu wolnego oraz wpłynęły na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Podjęte przez placówkę
działania prozdrowotne z zakresu aktywności ruchowej, prawidłowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, ekologii –
wpłynęły na propagowanie zdrowych nawyków wśród rodziców i dzieci.

Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria sukcesu):
Zaplanowane działania realizowane były rytmicznie i przyniosły oczekiwane efekty. Zaprezentowane przez nauczycieli
konkursy, zajęcia, działania realizowane w zakresie celu priorytetowego, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Spędzają one czas wolny z rówieśnikami uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swoje zainteresowania. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się grateka (uczniowie klas I-VI w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych mogli spędzać czas
w bibliotece szkolnej, grając w różne gry planszowe i układając puzzle, grateka została wzbogacona o gry oparte na literaturze
dla dzieci i młodzieży, które przygotowali uczniowie w ramach projektu czytelniczego „Przygoda z …”). Konkurs fotograficznoinformatyczny „Jak pożytecznie i zdrowo spędzam swój wolny czas?” ukazał, w jaki sposób dzieci spędzają czas poza szkołą,
realizując swoje pasje lub w gronie rodzinnym, zacieśniając więzi rodzinne – na które tak bardzo brakuje czasu współczesnym
rodzicom. Dzieci troszczą się o swoje bezpieczeństwo i innych, nauczyciele i rodzice zawsze podejmują właściwe
i natychmiastowe działania, w razie wystąpienia niepokojących sytuacji. W życiu codziennym zauważalna jest poprawa
nawyków żywieniowych, większość dzieci zjada w szkole zdrowe kanapki, jako przekąski spożywają owoce i warzywa, a także
produkty mleczne, np. jogurty, piją wodę mineralną zamiast słodkich napojów.
3.

Podpis dyrektora:
……………………………………

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

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