RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
RAPORT ZA OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO 31 SIERPNIA 2017 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:
Pełna nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
w Koninie

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać,
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

Data podjęcia uchwały

Elżbieta Jasińska, Alina Głowacka, Alicja Rogawska,
Katarzyna Kazuś, Bożena Małuszek, Mirona Adamska,
Magdalena Gorlach-Wadelska, Ewa Zawacka, Teresa
Wleklińska, Monika Przespolewska, Agnieszka Gawlik,
Agnieszka Gontarz, Jolanta Kowalska, Anna
Garbaciak, Halina Frankiewicz, Małgorzata Adamska,
przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
26.03.2009r.

o przystąpieniu do programu

Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących

szkolnego zespołu

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. 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. Analizujemy dokumentację z przeprowadzonej autoewaluacji.
W oparciu o diagnozę ustaliliśmy główny kierunek działań w roku szkolnym 2016/2017: Propagowanie alternatywnych
form spędzania czasu wolnego oraz troska o bezpieczeństwo.
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
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i będziemy realizować różnorodne zadania w celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych.

Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

2.

Plan działań w formie załącznika.

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

Zadania dotyczące celu priorytetowego:

Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz troska o bezpieczeństwo.

Lp.

Nazwa zadania
1.

2.

3.

Realizatorzy

Termin realizacji

Opis zadania

Grateka – gry
i zabawy stolikowe
w czytelni
Wycieczki klasowe
i ogólnoszkolne

Mirona Adamska

cały rok szkolny

organizatorzy

cały rok szkolny

Udział uczniów
w zajęciach
pozaszkolnych, np.
jazda na rolkach –
zajęcia prowadzone
przez p. Agnieszkę
Gontarz
we współpracy
z Konińskim
Stowarzyszeniem
Rolkalskim SkateKon

A.Gontarz
nauczyciele SP
15

cały rok szkolny

Uczniowie klas I-VI w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych mogą
spędzać czas w bibliotece szkolnej grając w różne gry
planszowe i układając puzzle.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie klas I-VI uczestniczyli
w wielu wycieczkach, np. w dniach 28.02.2017 - 03.03.2017
odbyła się Biała Szkoła. Uczestnikami byli chętni uczniowie klas
II-VI. W dniach 8 - 12 maja uczniowie kl. Vas, Vb, Vc i Vd
uczestniczyli w zajęciach Zielonej Szkoły, której celem było
poznanie Pomorza Zachodniego oraz Wolińskiego Parku
Narodowego. W dniach od 10 do 12 maja 2017 roku klasy 6b
oraz 6di podziwiały atrakcje turystyczne Gór Świętokrzyskich.
W dniu 17 września 2016r. uczennice naszej szkoły wraz
z członkami i sympatykami Konińskiego Stowarzyszenia
Rolkarskiego SkateKon brały udział w największych
w Polsce warsztatach rolkarskich „I love rolki”, które odbyły się w
Warszawie na PGE Narodowy. Konińska grupa liczyła przeszło
50 uczestników i szkoliła się pod okiem najlepszych instruktorów
sportów wrotkarskich. Wśród bogatej oferty zajęć każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, zarówno początkujący, jak
i zaawansowani „rolkarze”. Oprócz warsztatów odbyły się
również zawody Bladecross - tor przeszkód na rolkach
i konkurs przejazdu pod tyczką, w których brały udział nasze
uczennice. Po zakończeniu szkoleń miały miejsce pokazy jazdy
na rolkach i skoków przez przeszkody. Reprezentanci naszej
szkoły biorący udział w warsztatach: Antosia Zając, Maja
Ruminkiewicz, Oliwia Ligocka, Julia Dzięgielewska, Maja
Dzięgielewska, Natalia Marcinkowska, p. Anna Garbaciak, p.
Barbara Chmielewska, p. Agnieszka Gontarz.
25 września 2016r. uczennice naszej szkoły brały udział
w imprezie rolkarskiej organizowanej cyklicznie przez Konińskie
Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon pod nazwą "Kids Skating".
W niedzielny poranek pod eskortą policji i karetki pogotowia
dzieci wraz z opiekunami pokonały trasę 6 km ulicami Konina.
Po pokonaniu dystansu każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal, upominek oraz miał okazję zwiedzić stację
pogotowia ratunkowego. Był to ostatni Kids Skating w tym roku,
kolejny cykl takich imprez rozpocznie się wiosną. Naszą szkołę
reprezentowały: Antosia Zając, Natalka Figurska, Oliwia Ligocka,
Agata Ołtuszyk, Natalia Marcinkowska, Martyna Szurgot,
Wiktoria Talar, p. Anna Garbaciak, p. Agnieszka Gontarz.
7 maja 2017r. odbyła się kolejna edycja ,,Kids Skating" rolkarskiej imprezy sportowo - rekreacyjnej organizowanej przez
Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie ,,SkateKon". Mimo
niesprzyjającej pogody dzieci wraz z rodzicami dzielnie pokonały
siedmiokilometrową trasę ulicami Starego Konina. Miejscem
startu i mety był parking przy Straży Pożarnej, po zakończeniu
jazdy uczestnicy ,,Kids Skatingu" mogli zwiedzić budynek straży,
przejechać się zabytkowym wozem strażackim oraz skosztować
zdrowych przekąsek przygotowanych przez sąsiadujący ze
strażą catering dietetyczny ,,Zdrowie na widelcu". Nasi
uczniowie biorący udział w tej imprezie to: Natalia Figurska,
Zuzanna Chojnacka i Oliwia Ligocka.
27 maja 2017r. odbyły się w Koninie pierwsze zawody freestyle
na rolkach ,,Bitwa o Konin". Rozegrały się one na boisku Szkoły
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Wspólne spędzanie
czasu przez
pracowników
w sposób rekreacyjny
z podkreśleniem
aktywności fizycznej

M.
Przespolewska

5.

Realizacja programu
„W przyjaźni
z sobą i innymi” –kl. III
oraz kl. VI

E.Zawacka –
kl.III
M.GorlachWadelska- kl.VI

cały rok szkolny

6.

Realizacja programu
innowacji
pedagogicznej:
„Pegazem przez
sztukę”.

E.Fatz

IX-VI 2016/2017

7.

Realizacja programu
innowacji
pedagogicznej
„Umiem się uczyć”

A.Górecka

IX 2016 – V
2017

8.

„Pierwszaki błyszczą
na drodze” –działania
edukacyjnoprewencyjne
dla kl. I

Funkcjonariusze policji
z Wydziału
Prewencji KMP
w Koninie
M. GorlachWadelska

13 IX 2016

4.

Kwiecień
Czerwiec
2017

Nauczyciele SP
15

Podstawowej nr 9, gdzie uczestnicy rywalizowali między sobą w
takich konkurencjach jak: bladecross (tor przeszkód na rolkach),
limbo (przejazd pod tyczką), free jump (skoki nad tyczką) oraz
ALS (Amatorska Liga Slalomowa). W zawodach startowały
zarówno dzieci, jak i dorośli. Nasze uczennice Oliwia Ligocka
z kl. Va oraz Michalina Walczak z kl. 4b zmierzyły się
z pozostałymi zawodnikami w konkurecji limbo i bladecross.
W tej drugiej Oliwia okazała się niepokonana zdobywając I
miejsce w swojej kategorii wiekowej, natomiast Michalina stanęła
na podium z numerem 3.
6 kwietnia 2017 p. M. Przespolewska przeprowadziła warsztaty
dla nauczycieli „Taniec i zabawy ruchowe”.
8 czerwca w godzinach 1700 – 2000 chętni nauczyciele spotkali
się w szkole, by spędzić wspólnie czas w sposób aktywny.
Na sali gimnastycznej grali w badmintona oraz w tenisa
stołowego. Pracownicy SP 15 nie tylko zdrowo, sportowo
spędzili czwartkowe popołudnie, ale przede wszystkim bardzo
przyjemnie.
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 zdrowia.
Uczniowie dowiedzą się jak na równowagę ich organizmu
wpływają środki uzależniające. Uczą się budowania
prawidłowych relacji, tworzenia pozytywnej samooceny
i samoakceptacji.
Uczniowie klasy 3e pod kierunkiem p. Ewy Fatz przygotowali
spektakl profilaktyczny. Grupa teatralna „Pegaz” przyłączyła się
do
świętowania
Międzynarodowego
Dnia
Osób
Niepełnosprawnych. Z tej okazji przygotowała występ pt.
„Wszyscy jesteśmy tacy sami”. Przedstawienie uświadomiło
nam, jak ważne jest nabycie umiejętności współżycia
z osobami niepełnosprawnymi oraz zwróciło uwagę na
znaczenie budowania własnej wartości. Spektakl w wykonaniu
dzieci był źródłem wielu przeżyć i wzruszeń. Zaczął się od wizyty
pewnej rodziny w Ośrodku dla Niewidomych Dzieci. Niechęć
dziewczynki do kontaktu z niewidomymi przeradza się jednak
w sympatię i uznanie dla bohaterów spektaklu. Wspaniały
i niepowtarzalny występ pięcioletniego Adasia Przybylskiego
wzbogacił inscenizację grą na gitarze oraz pokazem
elementarza, rysownika, plansz i książeczek dotykowych,
maszyny brajlowskiej do pisania. W ten sposób publiczność,
którą tworzyli kolejno: rodziny naszych aktorów, dzieci
z Przedszkola nr 4 w Koninie oraz uczniowie klas I-III naszej
szkoły, znalazła się w świecie osób niewidomych.
Z okazji Dnia Dziecka odbyło się przedstawienie pt. "Ty także
byłeś mały" przygotowanego przez grupę teatralną "Pegaz".
Aktorzy pogłębili wiedzę koleżanek i kolegów z klas I-III na temat
znajomości praw dziecka. Wszystkie dzieci powinny mieć
świadomość posiadania własnych praw, ale powinny też
pamiętać o swoich obowiązkach.
Wszystkie cele programu innowacji zostały zrealizowane.
Uczniowie zapoznali się z różnymi technikami i metodami
efektywnego uczenia się, rozwijali zdolności umysłowe, by
uzyskać zadowalające efekty własnej pracy, zdobyli umiejętność
stosowania w praktyce poznanych technik i metod podczas
przyswajania potrzebnej wiedzy w czasie lekcji, a także
samodzielnej pracy w domu.
Adresatami programu innowacji byli uczniowie klas IV – VI
Szkoły Podstawo-wej nr 15 w Koninie. Program realizowany był
w wymiarze 1 godziny tygodniowo podczas zajęć korekcyjnokompensacyjnych. 6 kwietnia 2017 p. A. Górecka
przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli zespołu ed.
wczesnoszkolnej i zespołu ds. integracji na temat „Techniki
pamięciowe – wykorzystanie mnemotechnik w pracy z dziećmi”.
W dniu 13.09.2016r. uczniowie klasy I a wraz z nauczycielkami
p. K. Wanke oraz E. Woźniak wzięły udział w akcji
zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
"Pierwszaki błyszczą na drodze". Uczniowie aktywnie
uczestniczyli
we
wszystkich
zaproponowanych
przez
organizatora zabawach mających na celu ochronę zdrowia oraz
bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe
breloczki.
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Zajęcia warsztatowe
z uczniami kl.IV-VI nt.
„Skuteczne
komunikowanie się”
10. Zajęcia profilaktyczne
dla kl.V nt.
„Przeciwdziałanie
przemocy domowej
wobec dzieci”
9.

11. Realizacja programu
„Klub
Bezpiecznego
Puchatka”
w klasie I

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

Udział w finale XI
Ogólnopolskiego
konkursu „Ratujemy
życie”

13. II Szkolny Konkurs
Pierwszej Pomocy
i Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym

M.GorlachWadelska,
E. Zawacka

Cały rok szk.

Psycholog
z Sekcji
Poradnictwa
Rodzinnego
i Interwencji
Kryzysowej
M. GorlachWadelska
K.Wanke
B.Nawrocka
M.Jagodzińska

X 2016

M. GorlachWadelska,
Alicja
Rogawska,
Elżbieta
Jasińska,
Magdalena
GrzeszkiewiczBrzęcka, Mirona
Adamska, Ewa
Zawacka

cały rok szkolny

A.Rogawska
A.Górecka

Maj 2017

M. Wadelska, kl.
II - III
A. Rogawska, kl.
V - VI

III/IV 2017r.

I semestr

Panie pedagog i psycholog prowadziły zajęcia profilaktycznoedukacyjne w kla- sach IV-VI. Omawiały tematy związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole, komunikacją
interpersonalną.
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”.

Uczniowie klasy 1ai realizowali Program "Akademia
Bezpiecznego Puchatka". Głównym jego celem było wdrożenie
uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole,
domu i w czasie zabaw, podczas korzystania z Internetu.
W programie znalazły się treści związane tematyką efektywnego
zapamiętywania i treningu koncentracji. Na podstawie
proponowanych
materiałów
edukacyjnych
zostały
przeprowadzone zajęcia, w trakcie których uczniowie mieli
przekazane informacje dotyczące bezpieczeństwa, uczyli się
rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania
oraz wykonywali zadania praktyczne (nauka bezpiecznego
poruszania sie po drodze w pobliżu szkoły). Uczestnicy
programu otrzymali książeczki "Dołącz do Klubu Bezpiecznego
Puchatka". We wrześniu uczniowie odwiedzili Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, gdzie aktywnie uczestniczyli
w zabawach mających na celu ochronę zdrowia oraz
bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali wówczas
odblaskowe breloczki. W realizację działań Akademii
Bezpiecznego Puchatka zaangażowani byli również rodzice,
którzy otrzymali materiały informacyjne podczas zebrania w dniu
30 listopada 2016roku. Udział w programie utrwalił dzieciom
zasady właściwego zachowania się na drodze i podczas zabaw.
Wzbudził ich czujność wobec osób obcych oraz zwrócił uwagę
na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu.
Program zakończył się wypełnieniem przez wszystkich uczniów
Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Uczniowie
wykonywali test w domu pod czujnym okiem rodziców. Dzieci,
które nie wypełniły testu w domu, rozwiązały go w szkole pod
opieką nauczyciela. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali
dyplomy, a szkoła uzyskała certyfikat "Klubu Bezpiecznego
Puchatka".
Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Ratujemy
i Uczymy Ratować”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
W dniu 17 października punktualnie o godz.12.00 włączyliśmy
się w akcję zorganizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Uczestniczyliśmy
w
próbie
bicia
rekordu
w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo - oddechowej
prowadzonej przez jak największą ilość osób w tym samym
czasie. Pokazaliśmy, że uczniowie naszej szkoły potrafią
ratować! 186 uczniów z klas III i V nieustannie przez pół godziny,
na pięciu fantomach, prezentowało swoje umiejętności ratowania
ludzkiego życia.
W sobotę 20 maja 2017r. uczniowie klasy 6c: Wiktoria Górecka,
Milena Łakoma i Michał Szatkowski wzięli udział w finale XI
Ogólnopolskiego konkursu "Ratujemy życie" organizowanym
przez Zespół Szkół nr4 22 w Bydgoszczy, Wyższą Szkołę
Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego
w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz Komendę Miejską
Policji w Bydgoszczy. Nasi uczniowie wykazali się znakomitymi
umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w sytuacjach pozorowanych. Spośród 25 drużyn z całej Polski,
drużyna reprezentująca naszą szkołę zdobyła Nagrodę
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
W konkursie brały udział drużyny z klas II
i III oraz z klas V i VI. Drużyny przystąpiły do części teoretycznej
konkursu i II części – praktycznej.
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14. Obchody Dnia
Bezpiecznego
Internetu

A.Rogawska
M. Adamska
K. Krakowski

luty 2017
A.Rogawska

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”.

15. Spotkanie rodziców,
a także uczniów klas
IV - VI z policjantem
na temat:
„Bezpieczeństwo w
sieci”, „Karalność
nieletnich”.

Policjant
z Wydziału
Prewencji KMP
w Koninie
M.Wadelska
E.Zawacka

X 2016

11 października 2016r. wszyscy uczniowie klasy IV - VI
uczestniczyli w spotkaniach z paniami Policjantkami, na których
poruszono problem bezpieczeństwa w internecie. Nasi
uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat właściwego
wykorzystania sieci internetowej oraz przestrzegania zasad
Netykiety. Dla rodziców również zostało zorganizowane
spotkanie nt. bezpieczeństwa w sieci i karalności nieletnich.

16. Zorganizowanie
Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Dzieci im. Olka
Ruminkiewicza –
promowanie fair play
w sporcie

J. Górecki

marzec 2017
B. Małkus

W dniach 24-25 marca 2017r. w naszej szkole odbył się XXI
Turniej Piłki Nożnej Dzieci im. Olka Ruminkiewicza, w którym
udział wzięło 16 drużyn. Zawodnicy z województwa śląskiego,
łódzkiego i wielkopolskiego, walczyli o wiele cennych nagród.
Najwyższe trofea: Puchar Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz
Puchar Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego zdobyła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Radomska. Miejsce II
i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Konina Wiesława
Steinke wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Turku. Piłkarze reprezentujący Szkołę Podstawową nr 8
z Kalisza uplasowali się na miejscu III. Nasi zawodnicy
wywalczyli miejsce IV oraz tytuł "Najbardziej bramkostrzelnej
drużyny turnieju". Najlepszym strzelcem turnieju został nasz
uczeń - Norbert Blim (14 bramek).

17. Turniej Wiedzy o
Bezpieczeństwie w
Ruchu Drogowym:
- etap szkolny
- etap powiatowy

A.Rogawska

X-IV 2016/2017
A.Bąk

W kwietniu odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
poprzedzone eliminacjami szkolnymi.

18. Udział w
ogólnopolskiej akcji
„Bezpieczne wakacje”
- udział w konkursie
plastycznym „Moje
bezpieczne wakacje
2017”;
- tematyczne zajęcia
z wychowawcami

Wychowawcy
M. Gorlach Wadelska

IX 2016
VI 2017

Chętni uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie
plastycznym „Moje bezpieczne wakacje 2017”. Wychowawcy
przeprowadzili zajęcia tematyczne
na godzinach wychowawczych, pani pedagog przygotowała
gazetkę szkolną.

2.

Cel: Podnoszenie motywacji do nauki.

Zadania dotyczące celu priorytetowego: praca z uczniem, praca z rodzicem, praca z nauczycielem;
Sukcesy uczniów w wielu konkursach i zawodach sportowych, a także wysokie wyniki w nauce są efektem skutecznej
pracy nauczycieli z uczniem i rodzicem, której celem było motywowanie uczniów do nauki. Ponadto przygotowano folder
dla rodziców pod hasłem „Jak motywować dziecko do nauki?” Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania: A. Gawlik,
A. Garbaciak. Foldery zostały przekazane rodzicom przez wychowawców na kwietniowych zebraniach.

3.

Zadania realizowane w celu utrwalania prawidłowych nawyków zdrowotnych:
Promowanie zdrowego stylu życia

Nazwa zadania

Realizatorzy

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

A. Głowacka
A.Rogawska

Piknik Olimpijski
„Pomagamy sobie.
Bezpiecznie Tu
i Tam ”

Z.Wesołowska
E. Glanc
chętni n-le

Termin
realizacji
cały
rok
szkolny

24 IX 2016
A.Bąk

Opis zadania
W
zakresie
programu
„Trzymaj
formę!”
w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania
propagujące aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.
Program będzie realizowany do końca roku szkolnego.
„Pomagamy sobie. Bezpiecznie Tu i Tam” - pod takim
hasłem 24 września bieżącego roku odbył się w naszej
szkole Piknik Olimpijski. Zmaganiom artystyczno sportowym przygotowanym przez nauczycieli i uczniów SP
15 towarzyszyły m in. popisy młodych szermierzy, spotkanie
z ratownikami medycznymi, układy taneczne w wykonaniu
instruktorów Calypso Fitness Club i szkółkę tańca Hajdasz.
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Podczas pikniku zbieraliśmy pieniądze na leczenie naszej
uczennicy Gabrysi.
Wspólne spożywanie
drugiego śniadania w kl.
I-III

wychowawcy klas IIII

cały rok
szkolny
dyr.A. Bąk

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.

Kontynuowanie akcji
„Mleko
w szkole”

Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas
I-VI
Małgorzata
Adamska
wychowawcy klas IIII
H.Frankiewicz
(pielęgniarka
szkolna)
E. Jasińska

X 2016 –
V 2017

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

X 2016 –
V 2017

„Spójrz inaczej” –
program realizowany w
kl. I - III

Wychowawcy klas I III

cały rok
szkolny

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Owoce
i warzywa w szkole”. W każdym semestrze 30 razy
uczniowie klas I-III dostają bezpłatnie zestawy owocowowarzywne. Spożywają je w czasie przerwy śniadaniowej.
W roku szkolnym 2016/2017 prowadzono grupową
profilaktykę
fluorkową,
metodą
nadzorowanego
szczotkowania zębów preparatem fluorkowym.
W dniu 6 czerwca 2017r. gościliśmy w naszej szkole panią
dietetyk Annę Rogozińską, która jest mamą jednej
z uczennic z klasy IIf. Pani dietetyk swoją prezentację dla
klas II-III zatytułowała: "Czy człowiek musi jeść?". Dzieci
dowiedziały się, które produkty spożywcze dostarczają nam
dobrej energii, a których powinniśmy unikać. Mimo młodego
wieku uczniowie byli bardzo zainteresowani omawianym
tematem i zadawali wiele pytań na temat zdrowego
odżywiania.
Program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej”
realizowany jest w klasach I - III
w ramach zajęć
edukacyjnych.

Udział
w programie „Wybieram
Wodę”

A.Bąk
B.Małkus

I semestr

Udział
w programie
edukacyjnym „Soki i
musy – witaminy
w SMART formie!”

Wychowawcy klas I
– III
A.Górecka
Dyr. A.Bąk

cały rok
szkolny

Kontynuowanie akcji
„Owoce
i warzywa
w szkole”
Fluoryzacja
w klasach I-VI
Spotkanie
z dietetykiem nt.
prawidłowego
odżywiania i zdrowego
trybu życia dla uczniów
klas 1-3

W ciągu roku
szk.
VI 2017

Wzorem
ubiegłego
roku
uczestniczymy
w programie "Wybieram wodę". W trzynastu klasach 1-6
przeprowadzono zajęcia edukacyjne o zasobach wodnych,
prawidłowym nawodnieniu organizmu i oszczędzaniu wody.
Dodatkowo 8 grudnia 2016r. o godz. 14.00 uczniowie ze
świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich
Olimpijczyków w Koninie przeprowadzili Akcję edukacyjną.
W przedsięwzięciu wzięło udział: 47 uczniów, 5 nauczycieli,
14 pracowników administracyjno-obsługowych szkoły,
6 rodziców. Miejscem przeprowadzenia akcji była sala
świetlicy szkolnej, a jej tematem była oczywiście - woda Rola wody w życiu człowieka oraz jej wpływ na zdrowie.
W krótkim występie artystycznym uczniowie udowodnili
widzom, że woda od czasów greckiego filozofa Talesa
żyjącego w VI wieku p. n. e, który uznał wodę
za pratworzywo, z którego rozwinął się świat, aż do dziś ma
ogromny wpływ na zdrowie i życie człowieka.
Na podsumowanie zajęć mali aktorzy częstowali uczestników
wodą.
Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Soki
i musy – witaminy w SMART formie!”. Organizatorem
Programu jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów
Soków (KUPS) z siedzibą w Warszawie. Celem Programu
jest edukacja dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych
w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz
znaczenia soków i musów owocowych oraz owocowowarzywnych, a także owoców i warzyw w diecie. 27 stycznia
2017r. w ramach programu koordynatorzy w klasach I - III
przeprowadzili zajęcia edukacyjne o następującej tematyce:
Blok aktywności nr 1 – Czy wszyscy lubimy warzywa
i owoce? (Rozwiązanie kart pracy); Blok aktywności nr 2 –
Jak polubić nielubiane? Najciekawsze sposoby na smaczne
formy owoców i warzyw. (Przygotowanie ciekawych dań
z owoców i warzyw, np. sałatek, soków, szaszłyków
owocowych). Podczas tegorocznego balu karnawałowego
pod hasłem „Owocowo - warzywny zawrót głowy” dzieci
uczestniczyły w konkursach, w których wykazały się
znakomitą wiedzą w zakresie spożywania owoców i warzyw.
W II semestrze wychowawcy zrealizowali kolejne moduły: nr
3 – Soki i musy: zdrowe-smaczne-SMART; nr 4 – Jak
powstają soki, a jak musy?; nr 5 – Soki i musy źródłem
witamin i nie tylko! Podsumowaniem realizacji programu był
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Udział
w konkursie
„Racjonalnie się
odżywiasz, zdrowie
wygrywasz”

K. Kazuś

wrzesień 2016

Obchody Światowego
Dnia Zdrowia

M. Wadelska

Kwiecień 2017

Międzyszkolny Konkurs
Przyrodniczy „Zdrowe
życie = dobre życie”
organizowany przez SP
8 w Koninie

B. Małuszek

II półrocze
2017

udział w konkursie plastycznym, uczniowie wykonali plakaty
promujące zdrowe spożywanie soków i musów, plakaty
zostały wyeksponowanie w hallu szkoły. Przygotowano
prezentację
multimedialną
przedstawiającą
działania
w zakresie realizacji programu.
Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
oraz kuratoriami oświaty w ramach rządowego programu na
lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Cel
konkursu to upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym wiedzy na temat prawidłowego żywienia
oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania
zdrowych produktów żywieniowych. Przedmiotem konkursu
było wykonanie przez uczniów klasy IV di pracy plastycznej
na temat zdrowego żywienia.
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Depresja –
porozmawiajmy o niej” została przygotowana gazetka
informacyjna w hallu szkoły na temat depresji, odbyły się
pogadanki w klasach z uczniami na ten temat.
Drużyna z kl. 5a zajęła I miejsce w konkursie, który składał
się z 3 etapów: 1) test sprawdzający wiadomości o
składnikach odżywczych, witaminach; 2) konkurencja
sprawnościowa; 3) umiejętność czytania etykiet.

Promowanie aktywności fizycznej
Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych:
-aerobik
- szachy
-tenis stołowy
-piłka koszykowa
-piłka nożna
-piłka siatkowa
- 1001 gra
Turnieje Piłki Nożnej

Udział
w zawodach:
-Sztafetowe Biegi
Przełajowe;
-Drużynowy Tenis Stołowy
dz. i chł.;
-Drużynowe Pływanie;
- Badminton drużynowy
dz.
i chł.
- Piłka Ręczna dz.
i chł.
-Drużynowe Szachy,
Warcaby Indywidualne

Nauczyciele
w-f

cały rok
szkolny

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były cotygodniowe
zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te miały na celu podnoszenie
umiejętności technicznych i taktycznych uczniów, wyłonienie
szkolnych reprezentacji i przygotowanie drużyn do
zawodów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych
podczas których wybierały sama dyscyplinę w ramach zajęć
fakultatywnych.

J. Górecki

I semestr

Osiągnięcia: III miejsce Halowa Piłka Nożna chłopców;
Ogólnopolski turniej piłki nożnej szkól podstawowych
z okazji Święta Niepodległości w Sieradzu – III miejsce; II
miejsce w Turnieju z Podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku kl. V.
Osiągnięcia na etapie miejskim:
II miejsce Sztafetowe Biegi Przełajowe chłopców
III miejsce Drużynowy Tenis Stołowy dziewcząt
II miejsce Drużynowe Pływanie dziewcząt - awans
II miejsce Drużynowe Pływanie chłopców - awans
II miejsce Badminton Drużynowy chłopców - awans
II miejsce Drużynowe Szachy - awans do finału
wojewódzkiego
III miejsce Halowa Piłka Nożna chłopców
III miejsce Piłka Ręczna chłopców
III miejsce Piłka Ręczna dziewcząt
Do największych osiągnięć na etapie rejonowym należą:
III miejsce Badminton chłopców.
Do największych osiągnięć na etapie wojewódzkim należą:
X miejsce Szachy Drużynowe
III miejsce Siatkówka dziewcząt
„Sport na wesoło” – turniej sportowy dla uczniów
niepełnosprawnych w Rychwale – V miejsce w rejonie,
Drużynowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców – awans
do finału wojewódzkiego. Julia Górecka – I miejsce, Kinga
Potrzebska – III miejsce, Kacper Szurgot – III miejsce,
Turniej Boccia o puchar Dyrektora Gim. nr 2 – IV miejsce,
XIX Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa – II miejsce Patrycja
Górna, IV miejsce Julia Górecka, III miejsce Kacper Szurgot,
IV miejsce drużynowo,
Szkolny Turniej Boccia Klas Integracyjnych,
II miejsce Piłka Nożna chłopców,
III miejsce Czwórbój Lekkoatletyczny chłopców,

I semestr
J. Górecki i K.
Biernacki
J. Kowalska
i J. Górecki
A. Małas
i A. Gontarz
J. Kowalska
i A. Gontarz
K. Biernacki i A.
Małas
E. Nowicka
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Wyjazd na Bieg Solny

K. Kazuś
A.ZielińskaGontarz

10 IX 2016

Rajd rowerowy - IX
Konińska Masa
Rowerzystów

A.RogawskaA.
Garbaciak N.
Szczepaniak, A.
Gontarz

24 IX 2016

IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im.
Olka Ruminkiewicza,
Szkolny turniej gier i zabaw siatkarskich,
III miejsce w Koszykówce dziewcząt,
I miejsce Weroniki Kołodziejczak w rzucie piłeczką
palantową i awans do Finału Rejonowego,
V miejsce w zawodach strefowych XVIII wielkopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym
2016/2017,
XIII miejsce w strefowych XVIII wielkopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Finale Wojewódzkim w Aerobiku
Grupowym,
W dniu 10 września 2016r. reprezentacja naszej szkoły
wzięła udział w Integracyjnym Mini-maratonie „Bieg Solny”
w Ciechocinku. Nasz 6-osobowy skład, z podziałem
na uczniów sprawnych i z dysfunkcjami, miał do pokonania
dystans 500 m. Jako pierwsza w swojej kategorii przybiegła
Paulina Kowalska z klasy 6 d, natomiast wśród chłopców
na najwyższym stopniu podium stanął Norbert Blim z klasy 5
a. Pozostali zawodnicy spisali się również bardzo dobrze
zajmując kolejne miejsca zaraz za medalowymi. W biegu
udział wzięła również p. Agnieszka Gontarz pokonując
dystans 3000 m. Na trasie dopingowała nas nasza pani
pedagog - Magdalena Wadelska, która w tym czasie
spędzała weekend w Ciechocinku.
Reprezentacja szkoły:
Paulina Kowalska kl. 6 d
Klaudia Bultrowicz kl. 5 a
Kacper Dryjer kl. 6 d
Krystian Olejniczak kl. 5 d
Jakub Kowalak kl. 6 a
Norbert Blim kl. 5 a
W dniu 24 września 2016 r.(sobota) po raz kolejny
uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym pod nazwą „IX
Konińska Masa Rowerzystów” 2016 - 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 około
30 osób w skład której wchodzili uczniowie szkoły, ich
rodzice rodzeństwo i nauczyciele. Trasa rajdu prowadziła
z Placu Wolności w Koninie do terenu pałacowo parkowego w Posadzie, gdzie czekał na uczestników posiłek
i konkurencje sprawnościowe. Łącznie pokonaliśmy około
27,5 km.

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

wychowawcy kl. II,
V
A. Górecka
(kl. II)
M.Przespolewska
(kl.V)
Wychowawcy klas
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?
- Nie pal przy mnie, proszę…
W klasach V:
- Naucz się mówić „nie”.
- Znajdź właściwe rozwiązanie.
- Uwierz w siebie.

Konkurs „Palić, nie palić –
oto jest pytanie” dla kl.V

A.Górecka
K. Klimas-Rosołek

Kwiecień 2017

Wiktoria Kurczewska kl. 5as zajęła I miejsce w szkole
w konkursie plastycznym, wykonując rebus z hasłem
o tematyce antytytoniowej.

Obchody Światowego
Dnia
bez Tytoniu

M. Gorlach Wadelska

31 V 2017

Z okazji 32 Światowego Dnia bez Tytoniu, pani pedagog
przygotowała zajęcia dla uczniów klas szóstych,
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zaprezentowała film „Nie zamykaj oczu – palenie”;
poprowadziła prelekcję, dyskusję.
Dzień Walki
z AIDS
(1 XII 2016)

M.Gorlach Wadelska

7 XII 2016

Olimpiada o środkach
psychoaktywnych

M.Gorlach –
Wadelska
Z.Wesołowska

Marzec 2017

„Bezpiecznie Tu
i Tam” – udział
w konkursie promującym
bezpieczeństwo w sieci

M.Gorlach –
Wadelska

cały rok
szkolny

Udział
w programie profilaktyki
antytytoniowej dla klas IV
„Bieg po zdrowie”

T. Wleklińska
A. Garbaciak

cały rok
szkolny

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 7 XII
2016r. odbyły się zajęcia wychowawcze w klasach VI
na temat alternatywnego spędzania czasu wolnego
i szkodliwości dopalaczy. Prowadził je pracownik MONARu.
Uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w konkursach
wiedzowych. Drużyna SP 15 zajęła III miejsce. Olimpiada
organizowana jest przez Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich.
Organizatorem konkursu jest „Orange”.
W trakcie realizacji konkursu podejmowane są działania
w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w sieci.

Organizatorem programu jest PSSE w Koninie. Celem
programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów
na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia
papierosów i używania e-papierosów. W I semestrze
wychowawczynie klas IV: panie T. Wleklińska i A.
Garbaciak wzięły udział w szkoleniu inaugurującym
program. W II semestrze zrealizowano program.

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

B.Małuszek
wychowawcy

w ciągu roku
szk.
B.Małuszek

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.

Udział w akcji „Sprzątanie
świata”

wychowawcy kl. IIVI

IX 2016
B.Małuszek

Obchody
Międzynarodowe-go Dnia
Ziemi „Planeta w zieleni”

B.Małuszek, A.
Głowacka, M.
Lipska, A.
Rogawska

IV 2017
dyr.B.Małkus

Konkurs ekologiczny
„Świat czysty jest
piękniejszy, od Ciebie
zależy, czy będzie taki.”

B. Małuszek

Czerwiec 2017

Realizacja programu
w klasach III „Moje miasto

A.Rogawska
wychowawcy kl.III

w ciągu roku
szk.

W trzecim tygodniu września uczniowie klas II-VI
uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Pod opieką
wychowawców dzieci uporządkowały tereny wokół szkoły.
W sobotę 22 kwietnia 2017 roku grupa 22 uczniów klas 4 6 pod opieką p. Agnieszki Gawlik, p. Anny Góreckiej, p.
Bożeny Małuszek oraz p. Doroty Krzyżak wzięła udział
w akcji sadzenia drzew pod hasłem „O przyszłość dbamy,
więc przyrodzie pomagamy”. Pomysłodawcą udziału
w przedsięwzięciu jest uczeń klasy 5as Cyprian Owczarek,
który działa w sekcji ekologicznej Samorządu
Uczniowskiego.
Po przybyciu na miejsce pracownicy Nadleśnictwa Koło
w krótkiej pogadance zapoznali nas z życiem lasu - jego
mieszkańcami oraz gospodarką leśną. Następnie pokazali
jak należy sadzić młode drzewka. Po udzielonej przez
leśników lekcji wszyscy uczestnicy z zapałem sadzili
drzewka młodych buków.
Następnym punktem wycieczki była Leśniczówka. Tutaj
chętni uczniowie mogli rozwozić zboże do przeniesionych
przez myśliwych na pole specjalnych karmników dla
ptactwa. W nagrodę za pracę na uczniów czekała
niespodzianka - słodkie rogaliki, ciepłe kiełbaski
z pieczywem oraz napoje. Uczniowie zapoznali się
z planszami przedstawiającymi zwierzęta żyjące
w naszych lasach oraz wysłuchali pogadanki myśliwego.
Każdy uczestnik naszej ekologicznej wyprawy otrzymał
upominek.
W dniach 24 IV – 25 IV odbyły się „Zielone lekcje” – na
lekcjach na wszystkich przedmiotach podejmowane były
treści przyrodnicze
Cyprian Owczarek – praca plastyczna w kategorii
fotografia – miejsce III (14 VI 2017)
Udział uczniów w międzygminnym konkursie wiedzowym
na temat ochrony środowiska: I miejsce – w kategorii:
szkoły podstawowe
Realizację programu rozpoczęliśmy od akcji zbierania
elektrośmieci w dniu Pikniku Olimpijskiego. Przed szkołą
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bez elektrośmieci”

zbieraliśmy
wówczas
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny. W semestrze II we wszystkich klasach III
zostaną przeprowadzone programowe zajęcia.

4. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.
1. Sposób monitorowania podjętych działania:
Wszystkie działania podjęte w roku szkolnym 2016/17 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.
2. Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań:
Koordynator Zespołu ds. Promocji Zdrowia, psycholog, pedagog

5. 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
alternatywnych form 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.

3.

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. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach pozaszkolnych: jazda
na rolkach – zajęcia prowadzone przez p. Agnieszkę Gontarz we współpracy z Konińskim Stowarzyszeniem Rolkalskim
SkateKon. Udział w programie edukacyjnym „Soki i musy – witaminy w SMART formie!” (realizatorzy programu:
wychowawcy i uczniowie, klasy I – III) zachęcił dzieci do spożywania zdrowych soków i musów owocowo-warzywnych.
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, dzieci zjadają w szkole zdrowe kanapki, jako przekąski spożywają owoce i warzywa, a także produkty
mleczne, np. jogurty, piją wodę mineralną zamiast słodkich napojów.

Podpis dyrektora:
………………………………….

Podpis koordynatora szkolnego:
Anna Górecka
……………………………………………………

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