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1. Zestawienie posiedzeń zespołu. 

Lp. Data Tematy 

1.  04.02.20 r. 

 Podsumowanie szkolnej akcji propagowania idei krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Twoja krew, moje życie"- 
uzyskanie certyfikatu szkoły promującej krwiodawstwo. 

 Omówienie planu pracy Zespołu na drugi semestr 2019/2020 r. 

 Przydzielenie zadań na II półrocze członkom Zespołu Promocji Zdrowia. 

 Ustalenie terminarza udziału członków Zespołu w szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych. 

 Ustalenie terminarza szkoleń wewnętrznych z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej. 

 Zaplanowanie realizacji warsztatów z pierwszej pomocy dla: zaprzyjaźnionych przedszkoli, rodziców i społeczności szkolnej. 

 Zaplanowanie szkolnych akcji prozdrowotnych oraz wyjścia Koła HOPR i Koła PP na zajęcia ze studentami do Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

2.  

 

03.03.20 r. 

 

 Zaplanowanie realizacji Dnia Wody, Ziemi i Mleka. 

 Przygotowanie i rozdzielenie materiałów do wdrożenia w szkole Ogólnopolskiego Programu Edukacji Stomatologicznej 
„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”. 

 Zaplanowanie realizacji szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych, konkursów i olimpiad prozdrowotnych. Opracowanie 
regulaminów, przygotowanie dyplomów i nagród dla zwycięzców. 

 Zaplanowanie udziału w Zawodach "Ratujemy Życie" oraz Konkursie WOŚP "Ratujemy i Uczymy Ratować". 

 Przydział szczegółowych zadań katedrze WFu związanych z uzyskaniem krajowego certyfikatu- standard IV. 

3.  

 

06.05.20 r. 

 

 Ustalenia dotyczące udziału uczniów w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych online w związku z przejściem na naukę zdalną. 

 Przygotowanie i analiza oferty szkoleń online dotyczących Zespołu Promocji Zdrowia w związku z przejściem na naukę zdalną. 

 Analiza podejmowanych działań, realizacji projektów, programów, akcji, dotyczących zdrowia w ramach nauczania zdalnego. 

 Wdrożenie badań ankietowych online dotyczących klimatu społecznego w szkole wśród uczniów, rodziców, pracowników 
niepedagogicznych oraz nauczycieli- standard II Krajowego Certyfikatu Zdrowia. 

 Przygotowania do realizacji zajęć „Bezpieczne wakacje”. Organizacja Quizu online na platformie Quizizz dla uczniów klas I-III. 

4.  
 

18.06.20 r. 

 Podsumowanie i omówienie pracy Zespołu Promocji Zdrowia w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. 

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

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

 Podsumowanie wyników badań związanych z uzyskaniem Krajowego Certyfikatu Promocji Zdrowia. Analiza wyników ewaluacji 
standardu II.  

 Przygotowanie sprawozdania pracy zespołu za drugi semestr. Opracowanie wniosków i rekomendacji na następny rok szkolny. 

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 

L
u

ty
 

 
Organizacja pokazu z pierwszej pomocy  
dla społeczności szkolnej 15.02.20 r. 

 
Organizacja przez uczniów Koła HOPR pokazu  
z pierwszej pomocy dla społeczności szkolnej: rodziców  
i rodzeństwa uczniów z okazji Dnia Otwartego Szkoły. 

K. Hapka-Kiedrowska 

 
 
Akcja “Luty miesiącem zdrowej stopy”  
II 2020 r. 

 Pogadanki dotyczące prawidłowej budowy stopy. 

 Badanie płaskostopia- wystawa odcisków dziecięcych 
stóp. 

 Dostosowanie ćwiczeń dzieciom z nieprawidłową 
budową stopy. 

K. Mostowska 
 
Nauczyciele 
gimnastyki korekcyjnej 

 
 
Promowanie zdrowego stylu życia  
na lekcjach WF 

 Rozgrywki w „Dwa ognie usportowione” dla klas IV. 

 Pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego  
na temat zdrowego stylu życia. 

 Wystawa prac uczniów klas V na temat  
“Żyj zdrowo i jedz zdrowo”.  

 Przygotowanie przez uczniów klas V i VIII prezentacji 
multimedialnych pt. Zdrowy Styl Życia. 

 Bicie rekordu w odbiciach sposobem górnym dziewcząt 
z klas IVab-VIae. 

 
Nauczyciele WF 

 
Mistrzostwa Gdańska w Pływaniu Drużynowym  
dla klas IV-VI na pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu 
 
19.02.20 r. Igrzyska Dzieci- drużyny dziewcząt. 
 
26.02.20 r. Igrzyska Dzieci- drużyny chłopców. 
 

 Drużyna dziewcząt SP 47- II miejsce  
w klasyfikacji drużynowej i wyścigu sztafet pływackich. 

 Drużyna chłopców SP 47- V miejsce  
w klasyfikacji drużynowej i wyścigu sztafet pływackich. 

 Zawody pływackie dla klas IV – VIII  
 „Pływanie jednym z najzdrowszych sportów”  
nie odbyły się z powodu pandemii. 

B. Samujło 
K. Moszyk 
 
Nauczyciele 
instruktorzy pływania 
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Udział w Mistrzostwach Gdańska w Bowlingu  
dla klas VII-VIII 

Mistrzostwo Gdańska w Bowlingu i awans do finału 
wojewódzkiego dla drużyny chłopców z klas VII-VIII  
w składzie:  
J. Adamczak,  M. Bertrand, O. Kałuski,  
W. Rachwał, S. Zarośliński. 
 
Finał wojewódzki nie odbył się z powodu pandemii. 

I. Kowalczuk 

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

 Przygotowania do wzięcia udziału w zawodach drużyny 
Koła PP HOPR: Zuzanna Bukowska VE, Aleksandra 
Rożek VE, Karolina Fira VIE. 

 Zgłoszenie do konkursu- uzyskanie dostępu  
do testu kwalifikacyjnego. 

 Zawieszenie konkursu z powodu pandemii. 

K. Hapka-Kiedrowska 

 
Ogólnopolski Program Edukacji Stomatologicznej 
“Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 
  

 
Szkolenie online dla nauczycieli kl. 0-I na temat 
kształtowania pozytywnych nawyków dbania  
o higienę jamy ustnej. 

Ewa Ciulak- 
edukator firmy OralB 

 

K
w

ie
c

ie
ń

 

 
 
 
Międzynarodowy Dzień Ziemi  
kwiecień 2020 r. 

 
 

 Szkolne obchody: gry, zabawy, prezentacja 
multimedialna, zadania Escape Room.  

 Szkolny Konkurs Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi  
pt. „Drugie życie odpadów” dla klas IV-VIII  
 
Laureaci: 
I miejsca- Anna Kobierzyńska z klasy 6e 
II miejsce – Martyna Kuklińska z klasy 5e 
III miejsce – Antonina Kozak z klasy 4b 
IV miejsce – Jan Flasiński z klasy 8a 
 

M. Radzimińska 
E. Wendt 
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Promowanie aktywności fizycznej  
w czasie pandemii 

 Przygotowywanie materiałów z propozycją ćwiczeń 
ruchowych do wykonywania w domu w ramach lekcji 
WF. 

 Prowadzenie przez uczniów dzienniczków aktywności 
fizycznej. 

 Przygotowanie kart potwierdzających wykonanie zadań- 
challengów przez uczniów. 

 Rejestrowanie aktywności fizycznej za pomocą aplikacji 
Endomondo. 

 Opracowanie zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych  
na zdrowy kręgosłup do wykorzystania w domu podczas 
nauczania zdalnego. 

Nauczyciele WF 
M

a
j 

 
Wzrost znaczenia edukacji prozdrowotnej  
podczas zdanego nauczania 

 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnych  
na temat:  

- "Profilaktyki i zapobiegania chorobom zakaźnym,  
w tym koronawirusa", 

- "Ergonomii pracy przy komputerze", 
- "Wad postawy kręgosłupa", 
- "Przyczyn nadwagi i otyłości wśród dzieci  

oraz młodzieży- wskaźnik BMI. 

Nauczyciele WF 

 
Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie  
„Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji WOŚP 

 

Udział w drużynowym Konkursie 4 uczniów Koła PP  
z klasy IIc.  
 
Laureaci Konkursu- drużyna SP 47 z Koła PP. 
 
Nagroda dla szkoły- 4 fantomy do nauki PP. 

K. Hapka-Kiedrowska 

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

Szkolny Konkurs Wiedzy pt. “Woda źródłem życia”  
dla klas VI-VIII.  
Laureaci: 
A. Kobierzyńska kl. VI E 
A. Wąsowicz kl. VII D 
Przygotowanie prezentacji i materiałów na temat: 
- Zapobieganie skutkom suszy, 
- Bezpieczeństwo nad wodą. 

M. Radzimińska 
E. Wendt 
 
 
 
B. Samujło 
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Przygotowanie uczniów do egzaminu  
na kartę rowerową 

 

 Zajęcia edukacyjne odbywały się regularnie. 

 Egzamin teoretyczny i praktyczny nie odbył się  
z powodu pandemii. 

E. Siemaszko 

 
Przeciwdziałanie Agresji i Przemocy w szkole 

 

 Warsztaty z pedagogiem szkolnym- nie odbyły się  
z powodu pandemii. 
 

I. Pawłowska 

 
Realizacja cyklu zajęć „Bezpieczne wakacje”  
w klasach I-III i klasach IV-VIII. 

 

 
Prowadzenie zajęć o tematyce bezpieczeństwa  
dla klas I-III i klas IV-VIII. 

Wychowawcy  
klas I-III 
 
Nauczyciele WF 
 

C
z
e
rw

ie
c
 

 
Dzień Dziecka online na sportowo 

 

 Konkurs plastyczny pt. “Wymarzony Dzień Dziecka” 

 Konkurs fotograficzny “Jak aktywnie spędzam Dzień 
Dziecka” dla klas IV-VIII 

 Konkurs na nagranie filmu na TikToku z podjętego 
wyzwania pt. “Plank challenge”. Laureaci: 

I miejsce- Marysia Wyrwicz i Lena Świerczyńska 6a 

II miejsce- Milena Mylim 5e, Mateusz Chomczyński 8a 

III miejsce- Maria Flasińska i Zofia Korniluk 7d 

WYRÓŻNIENIA: Zofia Sobiecka 4b,  

Patrycja Brzozowska 5d. 

Nauczyciele WF 

 
Przeprowadzenie Szkolnego Quiz Online 
"Bezpieczne wakacje" na platformie QUIZIZZ  
dla klas I-III   

 

 W Szkolnym Quizie udział wzięło 68 uczniów  
z klas I-III. Laureaci: 

 
I miejsce w kategorii klasy I- Falco Gryziecki kl. IA 
 
I miejsce w kategorii klasy II- Hubert Chajewski kl. IIC 
 
I miejsce w kategorii klasy III- Filip Ziółkowski kl. IIIB 

 
K. Hapka-Kiedrowska 
J. Górska 
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Akcja zbiórki makulatury 
 

Zbiórka makulatury została wstrzymana w trakcie drugiego 
semestru. 

E. Wendt 

P
rz
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Realizacja pilotażowego Projektu "FitKlasa" 
Aktywność dla zdrowia dla uczniów klas 0-III. 

 Aktywny udział w zajęciach zdalnych z WF. 

 Monitorowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu 
życia poprzez prowadzenie FitKalendarzy. 

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 II semestr:  
- pogadanki dotyczące higieny kręgosłupa, 
- dostosowanie ćwiczeń do wad postawy u dzieci. 

K. Mostowska 
S. Drażba 

 
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 

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 

 
Szkolne Koło Sportowe 

 
Zajęcia praktyczne SKS dla klas I-III i IV-VI. 

K. Mostowska 
M. Pestka  
B. Smujło  
I. Kowalczuk 
K. Moszyk 

Zajęcia z Ruchu Rozwijającego  
Metodą Weroniki Sherborne 

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

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  
i Krwiolecznictwa, Radą Dzielnicy Chełm. 

 

 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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Warsztaty „Odpowiedzialność nieletnich  
za czyny karalne” 

 

 Warsztaty. 

 Pogadanki. 

 Zadania praktyczne. 

 Konkursy- nie odbył się z powodu pandemii.  
 

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

 
Warsztaty „Bezpieczne dzieciństwo” 

 

 Warsztaty w II 2020 r.  

I. Pawłowska 
 
we współpracy  
ze Strażą Miejską 

Porady na czas pandemii  Porady online z pedagogiem szkolnym I. Pawłowska 
 

P
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Realizacja własnego programu zajęć  
z pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla klas V-VI 

 
Realizacja zajęć Koła Harcerskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego dla klas V-VI. 

 

K. Hapka-Kiedrowska 

 

Zajęcia Koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

dla klas II-III 

 

Całoroczne zajęcia dla uczniów klas II-III. 
 

K. Hapka-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  

(do czasu wprowadzenia nauki zdalnej). 

Wychowawcy  
klas I-III 
 
 
 

 

Udział w Ogólnopolskim Projekcie  

pt. “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 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Lekcje  

z Klasą “Jak odczytywać emocje” kl. IV a 

 

 Udział w Projekcie przez cały rok szkolny. 

 

E. Rafaląt 
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Bądź bezpieczny!  

gazetka tematyczna na szkolnym korytarzu 

 

 Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły  

i w życiu codziennym- gazetka ścienna. 

J. Górska 

 
Aktywne spędzanie czasu wolnego 
 – działalność Koła Przyrodniczo-Krajoznawczego 

 Wycieczki piesze, spacery, pogadanki. 

 Udział w warsztatach, pokazach, wystawach. 

 Rajd z latarkami wokół jeziora Otomińskiego 14.02.20 
r. 

E. Działyńska 
E. Wendt 
M. Radzimińska  

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

 
Realizacja programu przez cały roku szkolny. 

E. Wendt 
 

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

 
Turniej odwołany z powodu pandemii. 

E. Wendt 
 

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”  
 

 
Szkolna zbiórka zużytych baterii. 

M. Radzimińska 

 

 

3. Wnioski: 

 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. 

 Uczniowie chętnie brali udział w projektach, imprezach, akcjach oraz konkursach o tematyce prozdrowotnej nawet podczas pracy zdalnej. 

 Należy przygotować się na konieczność dalszej pracy zdalnej.  

 

 



   
 

9 
 

4. Rekomendacje do pracy na nowy rok szkolny 2020-2021 

 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. 

 Przydział kolejnych zadań członkom Zespołu Promocji Zdrowia po analizie wyników badań standardu II. 

 Dalsza praca Zespołu w celu ubiegania się o Krajowy Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Spełnienie warunków w celu uzyskania 

krajowego certyfikatu. Złożenie wniosku do X 2020 roku. 

Zespół Promocji Zdrowia 

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  


