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ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 W GDAŃSKU 

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Hasło przewodnie „Nasze zdrowie w naszych rękach” 

  

Termin 
realizacji 

 
 

Zadania do realizacji 

 
 

Forma realizacji 

 
 

Odpowiedzialni  
za realizację 

W
rz

e
s
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ń
 

 
Pomiar wzrostu uczniów 

 Mierzenie wzrostu uczniów oraz ich wysokości 
podkolanowych w celu przyporządkowania 
prawidłowych ławek i stolików  
(w salach dydaktycznych). 

Sanepid 
 
Wychowawcy  
klas 0-VIII 

    
Bezpieczeństwo w czasie zagrożenia pożarem 

 Próbny alarm pożarowy. 

 Zapoznanie z drogami ewakuacji ze szkoły. 

Nauczyciele 
Kierownictwo 
administracji szkoły 

     
Międzynarodowy Dzień Kropki 15.09.20 r. 

 

 Przywracanie dzieciom wiary  
w ich umiejętności i możliwości. 

J. Kleinowska 
M. Reliszko  
 
Wychowawcy kl. I-III 

  
Program Profilaktyczny „Moje szczęśliwe plecy” 

 

 Warsztaty szkoleniowe- pogadanka  
dla klas 0, I, II. 
 

K. Mostowska 
M. Baszyńska 
 

 
Ocena postawy ciała uczniów kl. 0 - III 

 Analiza kart zdrowia. 

 Wzrokowa ocena postawy ciała dziecka. 

 Konsultacje z pielęgniarką szkolną. 

 Współpraca z OPZiSDz w Gdańsku. 

K. Mostowska  
 
Nauczyciele 
gimnastyki 
korekcyjnej 
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Akcja Sprzątania Świata-  
Wydział Gospodarki Komunalnej UM Gdańska 

 Akcja Sprzątania Świata 18.09.20 r. 

 Konkurs pt. "Razem świetnie się bawimy - 
posprzątamy, ŚWIAT zmienimy". 
 

M. Radzimińska 
 
Wychowawcy klas 

Program “6-10-14 dla zdrowia” Badania profilaktyczne dla klas VIII 

 wrzesień-rozdanie zgód na badanie, 
 październik/listopad-przeprowadzenie badań. 

K. Mostowska 
 

P
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Akcja „Fit plecak” - ważenie uczniowskich 
tornistrów. 
 

 Pomiar ciężaru tornistrów w klasach 0-III. 

 Pomiar masy ciała uczniów. 

 Pogadanka na temat prawidłowego noszenia  
i sposobu pakowania tornistrów. 

 Publikacja wyników pomiaru ciężaru tornistrów. 
Wnioski, ewentualne zmiany organizacyjne. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
J. Kleinowska 
 
 
Wychowawcy 0-III 

 
Cykl „Bezpieczna droga do szkoły” 

 Prowadzenie zajęć przez funkcjonariuszy  
Policji w Gdańsku dla klas 0-III. 

 Organizacja konkursu plastyczno-technicznego 
„Bezpieczna droga do szkoły” dla klas 0-III. 

Wychowawcy 0-III 
 
M. Wardyn 

 
Quiz o ruchu drogowym dla klas II-III 
 
 

 Organizacja "Quizu o ruchu drogowym"  
na platformie Quizizz. 

 Podsumowanie i ogłoszenie wyników. 

 Nagrodzenie zwycięzców. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
A. Stolttman 
K. Filińska 

 
Światowy dzień Zdrowia Psychicznego  
10.10.20 r. 

 Pogadanki nt. „Uwierz w siebie”. 

 Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

 Cichy wypoczynek podczas przerw. 

J. Kleinowska 
Wychowawcy  
klas I-III 

 
Dbamy o zdrowe uzębienie 
 Uczymy się prawidłowo myć zęby 

 Materiały szkoleniowe dla rodziców. 
 Fluoryzacja zębów (wstrzymana z powodu pandemii). 

 Pogadanka. 
 Gazetka. 

 
Pielęgniarka szkolna 
 
Wychowawcy  

Dzień Ratownika Medycznego - akcja.  Obchody Dnia Ratownika Medycznego  
(konkursy, quizy). 

K. Hapka-
Kiedrowska 
Koło HOPR i PP 
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Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 
– akcja WOŚP 16.10.20 r. 

 Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej  
przez jak największą ilość uczniów. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
 
Koło HOPR 

 
Logopedyczny Tydzień z marchewką 

 

 Udział w Logopedycznym Tygodniu  
z marchewką (promocja akcji w szkole). 

Logopeda szkolny 
 
Wychowawcy  
klas 0-III 

Realizacja cyklu warsztatów  
z pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

L
is

to
p

a
d

 

 
Kształtowanie umiejętności reagowania 
 i niesienia pomocy w różnych urazach ciała 
 

 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia 
praktyczne na lekcjach WF w klasach IV-VII. 
 

B. Samujło 

 

Nauczyciele WF 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
“Niepełnosprawni są wśród nas” 

 Organizacja konkursu. 
 Zorganizowanie wystawy prac. 

 

E. Rafaląt 

 
Realizacja własnego programu zajęć  
z pierwszej pomocy przedmedycznej  
oraz Programu WOŚP „Ratujemy i uczymy 
ratować” 

 

 Realizacja programu własnego zajęć  
z pierwszej pomocy przedmedycznej- Koło HOPR. 

 Realizacja Programu WOŚP „Ratujemy i uczymy 
ratować” - całoroczne zajęcia  
z pierwszej pomocy dla klas II-III. 

 Cykl zajęć dla przedszkoli. 

 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla rodziców i seniorów. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 
Dzień Zdrowego Śniadania 09.11.20 r. 
Wspólne, zdrowe śniadanie w klasach. 

 

 Wspólne, zdrowe śniadanie w klasach i zdjęcia  
na stronę internetową. 

J. Kleinowska  
K. Hapka-
Kiedrowska 
E. Rafaląt 
 
Wychowawcy  
klas 0-III 

  M. Radzimińska 



4 
 

Udział w XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej  
przez Polski Czerwony Krzyż. 
 

 Przygotowanie uczniów klas VI-VIII do udziału  
w olimpiadzie. 

 Przygotowanie szkolnego etapu olimpiady. 
 

K. Hapka-
Kiedrowska 
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Wykorzystujemy poznane umiejętności pływackie 
w czasie gier i zabaw w wodzie, dbamy  
o bezpieczeństwo swoje i innych 
współuczestników zabaw 
 

 

 Gry i zabawy w wodzie - kl. II-VIII  
z wykorzystaniem sprzętu pływającego. 

B. Samujło 
K. Moszyk 
E. Działyńska 
 

 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
03.12.20 r. 

 

 Przygotowanie gazetki tematycznej. 
 Realizacja przez chętne dzieci sztafety zadań. 

E. Rafaląt 

  
Mikołajkowe Zawody Pływackie dla kl. II-III  
 

 

 Międzyklasowe sztafety pływackie kl. II-III. 
 

B. Samujło 
K. Moszyk 

S
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Realizacja zajęć „Bezpieczne ferie” 
 

 „Bezpieczne ferie” – apel, inscenizacja. 

 Bezpieczne sporty zimowe - pogadanka. 

Wychowawcy  
klas I-III 

 
Akcja- “Tydzień Zdrowej stopy” 

 Wykonanie odbitek stóp dzieci uczęszczających 
na gimnastykę korekcyjną. 

 Wystawa plantogramów uczniów kl. 0, I 

 Pogadanka na temat prawidłowo i nieprawidłowo 
wysklepionej stopy. 

 Profilaktyka i przeciwdziałanie wadom stóp  
u dzieci-opracowanie i rozdanie uczniom 
zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu  
pod okiem rodziców. 

K. Mostowska 
 
Nauczyciele 
gimnastyki 
korekcyjnej 

 
Realizacja cyklu warsztatów  
z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 

 

 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
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Tydzień zdrowego kręgosłupa  
 „Mamy zdrowy kręgosłup”  
 

 Wystawa i pogadanka dotycząca higieny 
kręgosłupa. 

 Opracowanie i rozdanie uczniom zestawów 
ćwiczeń przeciw wadom kręgosłupa  
do wykonywania w domu pod okiem rodziców. 

K. Mostowska 
 
Nauczyciele 
gimnastyki 
korekcyjnej 

  
„Kocykowe” Mistrzostwa z gimnastyki korekcyjnej 
dla kl. I-III 

 

 Zawody międzyklasowe 

K. Mostowska 
M. Baszyńska 
 
Nauczyciele WF 

 
Promowanie zdrowego stylu życia 

 Rozgrywki w piłce koszykowej kl. VI. 

 „Dwa ognie usportowione” kl. IV. 

 Zawody gimnastyczne kl. VII.  

 Palant kl. VII 
 Rozgrywki w Minisiatkówkę 4x4 kl. VIII. 

B. Samujło 

 

Nauczyciele WF 

 
Zawody “Mistrz kraula” 

 

 Mistrzostwa szkoły w kraulu rocznik 2008-2006 
chłopców i dziewczynek. 

B. Samujło 
 
Nauczyciele 
instruktorzy pływania 
 

 
Akcja „Pływanie jednym z najzdrowszych 
sportów” 

 

 Zawody pływackie dla klas IV – VIII. 

B. Samujło 
 
Nauczyciele 
instruktorzy pływania 

M
a
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Dzień Wody 22.03.21 r. 
 

 

 Picie wody. 

 Ubiór z niebieskim akcentem. 

 Konkurs plastyczny. 

M. Radzimińska 
 
Wychowawcy  
klas I-III i IV-VIII 

 
Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie  
„Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP 
 

 

 Udział w drużynowym Konkursie WOŚP. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

K
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Międzynarodowy Dzień Ziemi 22.04.21 r. 

 Ubiór w kolorze zielonym. 

 Ekoplakaty wykonane przez klasy.  

 
M. Radzimińska 
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Szkolny Dzień Zdrowia i Ekologii  
 
 

 Ekspozycja plakatów na szkolnym korytarzu. 

 Gry, zabawy. 

 Konkursy ekologiczno- zdrowotne. 

 
Wychowawcy  
klas I-III i IV-VIII 

Udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie  
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  
„Ratujemy Życie” w Bydgoszczy dla uczniów 
szkół podstawowych 

 Udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie  
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  
„Ratujemy Życie” w Bydgoszczy dla uczniów  
szkół podstawowych- TEST 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 

Realizacja własnego programu zajęć  

z pierwszej pomocy przedmedycznej  

oraz Programu WOŚP  

„Ratujemy i uczymy ratować”  

 

 Koordynacja wizyty ratowników medycznych  
w szkole; pokaz RKO, prezentacja sprzętu 
medycznego, zwiedzanie ambulansu. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 
Aktywny wypoczynek w formie zawodów 
sportowych – kształtowanie współpracy  
w zespole 

 Zawody sportowe w trójboju kl. IV  
w czwórboju kl. VI, VII, VIII. 

 Rozgrywki w piłkę ręczną. 

 Rozgrywki w piłkę koszykową. 

 Rozgrywki w piłkę nożną. 

M. Pestka 
 
Nauczyciele WF 

M
a

j 

 
Zawody pływackie dla kl. II-III 

 

 

 Wiosenne sztafety pływackie dla kl. II-III. 

B. Samujło 
K. Moszyk 

 
Udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie  
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  
„Ratujemy Życie” 

 

 Udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie  
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  
„Ratujemy Życie” w Bydgoszczy  
dla uczniów szkół podstawowych- ZAWODY. 
 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 
Światowy Dzień Mleka 25.05.21 r. 

 Pogadanki. 

 Łamigłówki i zagadki tematyczne. 

 Picie mleka. 

 Ubiór w kolorze białym. 

 Konkurs dla klas na hasło zachęcające do picia 
mleka i przetworów mlecznych. 

J. Kleinowska 
E. Rafaląt 
 
Wychowawcy  
klas I-III i IV-VI 
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Podsumowanie umiejętności w pływaniu 

 

 Organizacja egzaminu na kartę pływacką. 

B. Samujło 

 
Nauczyciele 
instruktorzy pływania 

 
Przygotowanie uczniów do egzaminu  
na kartę rowerową 

 

 

 Zajęcia edukacyjne. 

 Organizacja egzaminu w PORD. 

E. Siemaszko 

Realizacja Programu  
"Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" 
PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku 

Realizacja Programu w trakcie roku szkolnego: 

 Szkolny Konkurs Wiedzy pt. “Woda źródłem 

życia” dla klas VI-VIII.  

 Przygotowanie prezentacji i materiałów na 

temat wody. 

M. Radzimińska 

E. Wendt 

 

Dzień Przeciwdziałania  
Agresji i Przemocy w szkole 

 Warsztaty z pedagogiem szkolnym. I. Pawłowska 

C
z
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Festyn z okazji Dnia Dziecka  Stanowiska sportowe. 

 Stanowiska przedmiotowe. 
Stanowisko ze zdrowymi sokami. 

Nauczyciele WF 
 
Wychowawcy  
kl. I-VIII 

Realizacja cyklu zajęć „Bezpieczne wakacje” Prowadzenie zajęć przez funkcjonariusza  
Policji w Gdańsku. 

Wychowawcy  
klas 0-III 

 
Szkolny Quiz "Bezpieczne wakacje"  
na platformie QUIZIZZ dla klas I-III   

 
Realizacja Szkolnego Quizu dla klas I-III. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
A. Stolttman 
K. Filińska 

 
Wyróżnienie najbardziej uzdolnionych ruchowo  
i aktywnych w zawodach sportowych uczniów 
klas starszych 
 

 

 Plebiscyt na najlepszego sportowca roku, 
prezentacja, wręczanie nagród rzeczowych 
podczas apelu szkolnego. 

Nauczyciele WF 
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Realizacja Projektu "FitKlasa"  
Aktywność dla zdrowia dla uczniów klas 0-III 

 Aktywny udział w zajęciach sportowych 
organizowanych zgodnie z założeniami programu. 

 Monitorowanie aktywności poprzez prowadzenie 
przez uczniów FitNotesów oraz zdrowego trybu 

K. Mostowska 

 
Nauczyciele 
gimnastyki 
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życia w FitKalendarzach. korekcyjnej 
 

 
Instruktaż ćwiczeń korekcyjnych  
dla uczniów kl. I-III 

Pokaz ćwiczeń korekcyjnych dla uczniów  
z różnymi wadami postawy- przekazanie wskazówek 
dotyczących prawidłowego wykonywania ćwiczeń. 

Nauczyciele 
gimnastyki 
korekcyjnej 

 
Realizacja Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej 

 

 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez 
edukację morską. 

 Promowanie lokalnych działań w tym zakresie. 

 Upowszechnianie dobrych praktyk 
wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe 
oraz inne instytucje zaangażowane w edukację 
morsko-żeglarską. 

B. Samujło 
 
Nauczyciele WF 

 
Udział w Ogólnopolskim Programie  

pt. “Program dla szkół”  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
 

 
Akcja “Mleko, warzywa i owoce w szkole"  

dla klasy I–V. Jedzenie owoców i warzyw  

oraz picie mleka kilka razy w tygodniu. 

 

 
Wychowawcy  
klas I-V 

 
Szkolne Koło Sportowe 

 

 Zajęcia SKS dla klas I-III i IV-VI. 
M. Pestka 
B. Samujło 

K. Mostowska 
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Zajęcia z Ruchu Rozwijającego  
Metodą Weroniki Sherborne 
 

 

 Zajęcia dla uczniów klas II-III. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 
Współpraca z organizacjami działającymi  
na rzecz promocji zdrowia np.: GOKF, GOPR, 
MOSiR, GABI, KL „Lechia”, AWFiS w Gdańsku, 
Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Komisariatem I Policji w Gdańsku, Wojewódzkim 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego,  
Strażą Miejska, Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, Centrum Krwiodawstwa  

 

 Udział w organizowanych zajęciach sportowych, 
imprezach, konkursach, festynach itp. 

 Pozyskanie pomocy dydaktycznych do zajęć 
 do nauki pierwszej pomocy. 

 Udział w akcjach. 
 Organizacja warsztatów. 

Zespół promocji 
zdrowia 
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i Krwiolecznictwa, Radą Dzielnicy Chełm. 
 

Udział w Akcji “Zdrowo i Sportowo”  Udział w akcji klas I-III.  
 Udział w konkursach. 

K. Mostowska 

Warsztaty „Odpowiedzialność nieletnich za czyny 
karalne” 

 Warsztaty 

 Pogadanki. 

 Konkursy. 

 Zadania praktyczne. 

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

 
Warsztaty „Bezpieczne dzieciństwo” 

 

 Warsztaty. 

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

Warsztaty “Niepożądane skutki stresu”  Warsztaty dla klas IV-VIII. 
 

I. Pawłowska 
 

“Warsztaty umiejętności społecznych”  Warsztaty. 
 

I. Pawłowska 
 

Profilaktyka uzależnień- warsztaty   Warsztaty dla klas IV-VIII 
 

I. Pawłowska 
 

 
„Autochodzik – bezpieczna droga do szkoły, 
zasady bezpieczeństwa” 
 

 

 Warsztaty 

A. Żeni 

 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

 
Realizacja programu zdrowotnego gdańskiego 
Sanepidu „Nie pal przy mnie proszę” 
 

 

 Przeprowadzenie pogadanek i ankiet na temat 
wpływu nikotyny na organizm, wystawa prac 
plastycznych na ww. temat. 
 
 

Zespół Promocji 
Zdrowia 
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Realizacja własnego programu zajęć  
z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

 Realizacja zajęć Koła Harcerskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego dla klas IV-VI. 

 

K. Hapka-
Kiedrowska 

  K. Hapka-
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Zajęcia Koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

 

 Całoroczne zajęcia dla uczniów klas II-III. Kiedrowska 

 

Szkolna Akcja „Dbamy o zdrowie psychiczne”. 

 Ciche przerwy- słuchanie muzyki relaksacyjnej 

podczas przerw w salach lekcyjnych. 

 Aktywne przerwy – joga, streching. 

 Elementy Treningu Uważność Mindfulness  

“Spokój żabki” dla dzieci klas I-III. 

Wychowawcy  
klas I-III 
 
 
 

 

Projekt “Zdrowo jemy, więcej wiemy” 

Program “Mamy kota na punkcie mleka” 

 

 

 Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania 

prowadzone z dietetykiem. 

 Lekcje na temat owoców i warzyw. 

 

J. Kleinowska 
 
Wychowawcy  
klas I-III  

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Lekcje z Klasą  

“Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”  

kl. Va 

 

 

 Realizacja cyklu zajęć z klasą przez cały rok 

szkolny. 

E. Rafaląt 

 

Bądź bezpieczny!  

gazetka tematyczna na szkolnym korytarzu 

 

 Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły  

i w życiu codziennym. 

 

M. Wardyn 
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Aktywne spędzanie czasu wolnego 
 – działalność koła przyrodniczo-krajoznawczego 

 Wycieczki piesze, spacery. 

 Udział w warsztatach, pokazach, wystawach. 

 Pogadanki. 

E. Działyńska 
E. Wendt 
M. Radzimińska  

XV edycja Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego pt.  „Trzymaj Formę!" dla klas V – 
VIII 

Realizacja programu przez cały roku szkolny. E. Wendt 
 

XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej (OTWP) pod hasłem "Młodzież 
zapobiega pożarom" 

Przygotowanie uczestników do Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej (OTWP). 

E. Wendt 
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Realizacja Programu  
'WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy" 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gdańsku. 

Realizacja programu przez cały roku szkolny. 
 

E. Wendt 
 

 
Akcja „Zużyte baterie”  
 

 

 Zbieranie zużytych baterii. 

M. Radzimińska 

 

 

Lider Zespołu-   Karolina Hapka-Kiedrowska 

 

 

 

Członkowie Zespołu:  Joanna Kleinowska 

Katarzyna Mostowska 

    Marta Radzimińska 

    Ewelina Rafaląt 

Anna Snopkowska 

 

 


