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1. Zestawienie posiedzeń zespołu 

Lp. Data Tematy 

1.  17.09.19 r. 

 Ustalenie i zatwierdzenie planu pracy Zespołu Promocji Zdrowia na rok szkolny 2019-2020. 

 Przydzielenie zadań do realizacji odpowiedzialnym za ich wykonanie. 

 Przygotowanie i analiza oferty szkoleń, warsztatów, kursów dotyczących Zespołu Promocji Zdrowia. 

 Omówienie projektów i programów prozdrowotnych, w których weźmie udział nasza szkoła. 

 Omówienie realizacji pilotażowego Projektu "FitKlasa" w naszej szkole- aktywność dla zdrowia uczniów klas 0-III. 

2.  01.10.19 r. 

 Zaplanowanie szkolnych akcji prozdrowotnych, w tym Akcji WOŚP bicia rekordu w RKO z ratownikami GUM. 

 Zaplanowanie realizacji szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych, konkursów i olimpiad prozdrowotnych. Opracowanie 

regulaminów, przygotowanie dyplomów i nagród dla zwycięzców. 

 Przygotowanie obchodów Dnia Zdrowego Śniadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Śniadanie Daje Moc dla klas I-III. 

 Zaplanowanie realizacji warsztatów z pierwszej pomocy dla: zaprzyjaźnionych przedszkoli, seniorów z domu pomocy 

społecznej, rodziców i społeczności szkolnej. 

3.  26.11.19 r. 

 Zaplanowanie Szkolnej akcji propagowania idei krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Twoja krew, moje życie". 

 Przygotowania do realizacji zajęć „Bezpieczne ferie”. 

 Przygotowanie prezentacji propagującej czynny wypoczynek oraz zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych  

dla klas 0-III. 

4.  08.01.20 r. 

 Poszerzenie składu Zespołu Promocji Zdrowia. 

 Poznanie warunków oraz sposobu uzyskania krajowego certyfikatu. 

 Utworzenie zespołów zadaniowych, podział zadań. 

 Analiza podejmowanych działań, realizacji projektów, programów, akcji, uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach  
i konferencjach dotyczących zdrowia. 

 Podsumowanie realizacji zadań zespołu promocji zdrowia z I semestru. 

 Przygotowanie wniosków i rekomendacji do pracy na następny semestr roku szkolnego 2019-2020. 

2. Formy realizacji zadań Planu Pracy szkoły  
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Termin 
realizacji 

 
 

Zrealizowane zadania 
pełna nazwa akcji/projektu/programu/konkursu 

data 

 
 

Forma realizacji 
liczba uczniów biorących udział / jakie klasy 

jeśli konkurs, to szczebel i laureaci 

 
 

Odpowiedzialni  
za realizację 

W
rz

e
s
ie

ń
 

 
Pomiar wzrostu uczniów 03-06.09.19 r. 

 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 
IX 2019 r.  

 Dwa próbne alarmy pożarowe. 

 Utrwalenie dróg ewakuacji ze szkoły. 

Nauczyciele 
Kierownictwo 
administracji szkoły 

     
Międzynarodowy Dzień Kropki 16.09.19 r. 

 

 Przywracanie dzieciom wiary  
w ich umiejętności i możliwości. 

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

 
Ocena postawy ciała uczniów kl. 0 - III 

 Analiza kart zdrowia. 

 Wzrokowa ocena postawy ciała dziecka. 

 Konsultacje z pielęgniarką szkolną. 

 Współpraca z OPZiSDz w Gdańsku. 

Pielęgniarka szkolna 
 
Nauczyciele 
gimnastyki 
korekcyjnej 

 
Akcja „Zdrowe środowisko – zdrowy człowiek”  
 

 Regularna zbiórka makulatury  
przez społeczność szkolną (3 zbiórki z semestrze) 

Koordynator  
E. Wendt 

 
Udział w Biegu Czyste Miasto Gdańsk 21.09.19 r. 

 

 

 Bieg dla społeczności szkolnej. 

I. Kowalczuk 
 

 
Szkolny Quiz o Ruchu Drogowym  
na platformie QUIZIZZ dla klas II-III 25.09.19 r. 
 
 

 

 Organizacja "Quizu o ruchu drogowym"  
na platformie Quizizz. W konkursie wzięło udział  
50 uczniów.  

 

 

Zwycięzcy: 

K. Hapka-
Kiedrowska 
A. Stolttman 
K. Filińska 
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I miejsce- Zofia Oleszczuk IIC 
 
Wyróżnieni: 
Hanna Wojtyła IIIB 
Izabella Madejek IIIB 

 

 
Cykl zajęć „Bezpieczna droga do szkoły”  
IX-X 2019 r. 

 

 Prowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa  
dla klas I-III przez funkcjonariuszy straży miejskiej 
w Gdańsku. 

 Organizacja Szkolnego Konkursu na Komiks 
pt. „Bezpieczeństwo na kółkach” dla klas 0-III.  
W konkursie udział wzięło 30 uczniów.  

Zwycięzcy: 
I m-ce Oliwia Wasilewska IIIB 
II m-ce Filip Ziółkowski III B 
III m-ce Hanna Wojtyła IIIB  
  
Wyróżnieni: 
Miłosz Musielak IIA 
Małgosia Wiśniewska IIC 
Izabella Madejek IIIB 
Agata Staręga  IIIB 
Wojciech Całus IIIB 
Mateusz Rutecki IIIB 

 

K. Hapka-
Kiedrowska 
 
J. Górska 

P
a
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Organizacja Szkolnej Akcji Fit Plecak  
dla klas 0-III w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
informacyjno-edukacyjnej “Lekki Tornister” 
02.10.19 r. 
 

 

 Pomiar ciężaru tornistrów w klasach 0-III. 

 Zajęcia z klasach na temat: prawidłowego 
noszenia i sposobu pakowania tornistrów, 
profilaktyki wad postawy.  

 Publikacja wyników badań i opracowanie 
wniosków dla wychowawców i rodziców. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
J. Kleinowska 
M. Sowa 
 

 
Akcja "Pluszaki- Pocieszaki" X 2019 r.  

 Pogadanka na temat obowiązków strażaków. 

 Zwrócenie uwagi na traumatyczne sytuacje  

J. Górska 
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z udziałem dzieci i łagodzenie towarzyszącego  
im stresu z pomocą przytulanek. 

 Zbiórka maskotek i przekazanie ich jednostkom 
OSP. Zaangażowanie w akcję całej społeczności 
szkolnej.  

 Spotkanie klas I-III ze strażakami PSP powiatu 
gdańskiego. Pokaz sprzętu gaśniczo-
ratunkowego. Zwiedzanie wozu strażackiego 
(13.11.19 r.) 

Wychowawcy 0-VIII 

 
Projekt „Gdańsk bez plastiku” - realizacja działań  
w ramach projektu 14.10.19 r.  

 Realizacja działań w ramach projektu. 

 Organizacja Szkolnego Festynu Ekologicznego  
w ramach Projektu dla klas 0-VIII 

M. Radzimińska 
Wychowawcy kl. I-III 
 

 
Dbamy o zdrowe uzębienie 
Uczymy się prawidłowo myć zęby 

 Materiały szkoleniowe dla rodziców. 

 Fluoryzacja zębów- 3 x w semestrze. 

 Pogadanka. 

 Gazetka. 

 
Pielęgniarka szkolna 
 
Wychowawcy  

 
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 
– akcja WOŚP 16.10.19 r. 

 Organizacja Szkolnej Akcji Bicia Rekordu  
w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej  
w ramach Ogólnopolskiej Akcji WOŚP  
dla społeczności szkolnej: klasy VII-VIII,  
Koło HOPR kl. V-VI, rodzice uczniów, nauczyciele 
oraz studenci ratownictwa Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
 
Koło HOPR 

Dzień Ratownika Medycznego – akcja 17.10.19 r.  

 Obchody Dnia Ratownika Medycznego  
(konkursy, quizy). 

K. Hapka-
Kiedrowska 
Koło HOPR 

Zajęcia z psem ratownikiem dla kl. I-III, IV, Vc, Vd  
23.10.19 r., 21.11.19 r., 29.11.19 r. 

 

 Zajęcia z psem ratowniczym 3x po 2h. 

 Pokaz umiejętności ratowniczych oraz sprzętu.  
 
 

Katarzyna 
Mostowska 
 
Wychowawcy  
klas 

 
Logopedyczny Tydzień z marchewką  
28-31.10.19 r. 

 

 Udział w Logopedycznym Tygodniu  
z marchewką klas I-III i społeczności szkolnej. 

Logopeda szkolny 
 
Wychowawcy  
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klas 0-III 

Turniej koszykówki dla dziewcząt z klas VIII  
30.10.19 r. 

 Turniej koszykówki dla dziewcząt z klas VIII 
 

K. Mostowska 
S. Drażba 

 

L
is

to
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a
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Programu “6-10-14 dla zdrowia" 06.11.19 r.  Badania profilaktyczne pod kontem wykrycia 
nadwagi u uczniów. 

K. Mostowska 
 

 
Kształtowanie umiejętności reagowania 
 i niesienia pomocy w różnych urazach ciała 
 

 

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

 

I. Kowalczuk 
Nauczyciele WF 

 
Wdrażanie dbałości o zdrową postawę ciała 

 

 Instruktaż ćwiczeń korekcyjnych domowych  
na wady klatki piersiowej. 

 Instruktaż ćwiczeń korekcyjnych domowych  
na wady chodu. 

 

 
K. Mostowska 
S. Drażba 
I. Kowalczuk 

 
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 
(13 uczniów). 

 Realizacja Programu WOŚP „Ratujemy i uczymy 
ratować” - całoroczne zajęcia  
z pierwszej pomocy dla klas II-III (20 uczniów). 

 Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy Koła 
HOPR dla zaprzyjaźnionego Przedszkola 
“Podwodna Kraina” w Gdańsku (18.09.19 r.) 

 Organizacja warsztatów z udzielania pierwszej 
pomocy dla klas II (23.09.19 r.) 

 Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy Koła 
HOPR dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy 
„Ostoja” w Gdańsku- z okazji Gdańskich Dni 
Seniora (24.10.19 r.) 

 Organizacja rodzinnych warsztatów z pierwszej 
pomocy Koła PP i HOPR dla społeczności 

K. Hapka-
Kiedrowska 



6 
 

szkolnej: rodziców, dziadków i rodzeństwa 
uczniów (19.12.19 r.) 

 Organizacja warsztatów z pierwszej pomocy Koła 
HOPR dla zaprzyjaźnionego Przedszkola 
“Radosny Zakątek” w Gdańsku (30.01.20 r.) 

 
Dzień Zdrowego Śniadania 07-08.11.19 r. 
Wspólne, zdrowe śniadanie w klasach. 

 

 Obchody Dnia Zdrowego Śniadania- zajęcia 
kulinarne- w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Śniadanie Daje Moc. 

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

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

 

 Przygotowanie uczniów klas VI-VIII  
do udziału w olimpiadzie. 

 Organizacja szkolnego etapu olimpiady 26.11.19 r. 
W konkursie wzięło udział 20 uczniów.  

 I miejsce etap rejonowy- kwalifikacja do etapu 
wojewódzkiego Anna Kobierzyńska kl. VI E 

M. Radzimińska 
K. Hapka-
Kiedrowska 
 

G
ru

d
z
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ń
 

 
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. 

I. Kowalczuk 
B. Samujło 
K. Moszyk 
 
 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego "Twoja krew, moje życie" Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 02-06.12.19 r. 

 

 Szkolna akcja propagowania idei krwiodawstwa  
w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Twoja krew, 
moje życie".  

 Współpraca z Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa- pozyskanie materiałów 
dydaktycznych i gadżetów do realizacji Projektu 
"Twoja krew, moje życie", raport z akcji. 
Uzyskanie certyfikatu dla szkoły. 

K. Hapka-
Kiedrowska  

Wychowawcy  
klas I-VIII 
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Programu “6-10-14 dla zdrowia" 12.12.19 r. 
 

 

 Warsztaty dla klas V pt. " Nastolatek na zakupach- 
praktyczna instrukcja kupowania".  

K. Mostowska 

S
ty

c
z
e

ń
 

 
Realizacja zajęć „Bezpieczne ferie” 
 

 Organizacja przedstawienia dla klas 0-III  
pt. „Bezpieczne ferie” – inscenizacja przybliżająca 
zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku 
zimowego 09.01.19 r. 

 Bezpieczne sporty zimowe - pogadanka. 

 Notatka informacyjna ze zbiorem zasad 
bezpiecznego wypoczynku. 

 Uaktualnienie gazetki na szkolnym korytarzu 
dotyczącej bezpieczeństwa. 

K. Hapka-
Kiedrowska  

 
Wychowawcy  

klas I-III 
 
 
 
J. Górska 

 
Realizacja własnego programu zajęć  
z pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

 Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla Rady Pedagogicznej  
w ramach WDN (RKO z zastosowaniem 
defibrylatora AED) 05.02.19 r. 

K. Hapka-
Kiedrowska 
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Realizacja pilotażowego 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 
życia w FitKalendarzach. 

I. Kowalczuk 
K. Mostowska 
S. Drażba 
 

Program Profilaktyczny „Moje szczęśliwe plecy” - 
warsztaty dla klas I-III. 

 

Warsztaty dla klas I-III odbywały się na zajęciach  
z gimnastyki korekcyjnej przez cały I sem: 
pogadanki, odpowiedni dobór ćwiczeń dla dzieci  
z wadami postawy. 

K. Mostowska 
S. Drażba 

 
Program „Warzywa i owoce w szkole” 
 

 

 Jedzenie owoców i warzyw kilka razy  
w tygodniu (klasy I–III). 
 

Wychowawcy  
klas I-III 

 
Szkolne Koło Sportowe 

 

 Zajęcia praktyczne dla klas I-III. 

K. Mostowska 
M. Pestka B. Smujło 
I. Kowalczuk 
K. Moszyk 
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Zajęcia z Ruchu Rozwijającego  
Metodą Weroniki Sherborne 
 

 Zajęcia z ruchu rozwijającego metodą  
W. Sherborne dla klas II-III (piątek godz. 10.10) 16 
h w semestrze (20 uczniów). 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 
Współpraca z organizacjami działającymi  
na rzecz promocji zdrowia np.: GOKF, GOPR, 
MOSiR, GABI, KL „Lechia”, AWFiS w Gdańsku, 
Pałac Młodzieży w Gdańsku,  
ODN „Oświata – Lingwista” w Gdańsku, 
Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Komisariatem I Policji w Gdańsku, Wojewódzkim 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Strażą 
Miejska, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Radą 
Dzielnicy Chełm. 

 

 Udział w organizowanych zajęciach sportowych, 
imprezach, festynach itp. 

 Pozyskanie pomocy dydaktycznych do zajęć 
do nauki pierwszej pomocy. 

 Udział w akcjach. 
 Organizacja warsztatów. 

Zespół promocji 
zdrowia 

 
„Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne” 

 

 Warsztaty 

 Pogadanki. 

 Konkursy. 

 Zadania praktyczne. 

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

 
„Bezpieczne dzieciństwo” 

 

 Warsztaty 

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

 
„Autochodzik – bezpieczna droga do szkoły, 
zasady bezpieczeństwa” 
 

 

 Warsztaty 

I. Pawłowska 
 
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 V-VI. 
 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 

Zajęcia Koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

 

 Całoroczne zajęcia dla uczniów klas II-III. 

K. Hapka-
Kiedrowska 

 

„Dbamy o zdrowie psychiczne” 

 Ciche przerwy. 

 Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas  

przerw w salach lekcyjnych. 

 Aktywne przerwy – joga, streching. 

Wychowawcy  
klas I-III 
 
 
 

 

Projekt “Zdrowo jemy, więcej wiem” 

Program “Mamy kota na punkcie mleka” 

 

 Udział w projektach i programach.  

 Konkursy o zdrowym odżywianiu. 

Wychowawcy  
klas I-III  

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Lekcje z Klasą  

“Jak odczytywać emocje” kl. IV a 

 

 Udział w Projekcie przez cały rok szkolny. 

 

E. Rafaląt 

 

Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej 

“Bieg po zdrowie” dla uczniów klas IV 

 Realizacja programu na godzinach 

wychowawczych. 

 Prowadzenie zeszytów ćwiczeń przez uczniów.  

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. 

 Wystawa prac plastycznych. 

E. Widanka 
M. Szczucka 
 
 
 
 

 

Bądź bezpieczny!  

gazetka tematyczna na szkolnym korytarzu 

 

 Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły  

i w życiu codziennym. 

J. Górska 

 
Aktywne spędzanie czasu wolnego 
 – działalność koła przyrodniczo-krajoznawczego 

 Wycieczki piesze, spacery. 

 Udział w warsztatach, pokazach, wystawach. 

 Pogadanki. 

E. Działyńska 
E. Wendt 
M. Radzimińska  

 
Akcja „Zużyte baterie”  
 

 

 Zbieranie zużytych baterii. 

M. Radzimińska 
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3. Wnioski: 

 Uczniowie chętnie biorą udział w projektach, imprezach, akcjach oraz konkursach o tematyce prozdrowotnej. 

 Dobrym sposobem na integrację społeczności szkolnej w tym grona rodziców jest organizacja akcji i warsztatów.  

 Rodzice oraz dzieci chętnie angażują się w organizowane przez szkołę zbiórki oraz akcje charytatywne. 

 

4. Rekomendacje do pracy na II semestr roku szkolnego 2019-2020 

 Udział w programach, projektach zdrowotnych oraz akcjach dotyczących zdrowego trybu życia i odżywiania oraz higieny zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. Kontynuacja podjętych zadań. 

 Stałe uczestnictwo w szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach o tematyce prozdrowotnej. 

 Zachęcanie rodziców do współpracy oraz udziału w życiu szkoły poprzez organizację akcji i imprez o tematyce prozdrowotnej. 

 Dalsza praca z uczniami uzdolnionymi sportowo, zachęcanie ich do brania udziału w zawodach sportowych. 

 Monitorowanie postępów uczniów podczas zajęć FitKlasy.  

 Bieżąca współpraca z podmiotami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Udział uczniów w organizowanych przez te 

instytucje eventach promujących zdrowie. 

 Uczestnictwo kadry pedagogicznej w konferencjach, warsztatach, szkoleniach związanych z tematyką zdrowotną, aktywnym trybem życia 

dzieci i młodzieży, zdrowiem psychicznym. Utrzymanie dotychczasowego stanu. 

 Organizacja wspólnych działań z firmami zewnętrznymi w obszarze imprez zdrowotnych na terenie placówki. Kontynuowanie takich form 

współpracy ze środowiskiem. 

 Ubieganie się o Krajowy Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Spełnienie warunków uzyskania krajowego certyfikatu. 

 Poszerzenie składu Zespołu Promocji Zdrowia. 

 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia 
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Lider Zespołu-   Karolina Hapka-Kiedrowska 

 

Członkowie Zespołu:  Sebastian Drażba 

    Joanna Górska 

    Joanna Kleinowska 

    Iwona Kowalczuk 

    Katarzyna Mostowska 

    Kacper Moszyk 

    Maciej Pestka 

    Marta Radzimińska 

    Ewelina Rafaląt 

    Beata Samujło  


