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1.Cel:
A-Wyrobienie nawyku orzystania z picia wody po zajęciach z wychowania fizycznego

LP. Kryterium
sukcesu
1 Stały dostęp do
wody pitnej dla
uczniów na II i III
etapie
edukacyjnym

Metody realizacji, Wykonawcy
terminy
Zakup wody
Wychowawcy
butelkowanej,
kubeczków
Klas 4-6
Cały rok szkolny

oraz klas I-III
gim

2 Stały dostęp do
Częstsze
K.Dobosz
bieżących środków kontrolowanie i
higienicznych w systematyczne
toaletach na
uzupełnianie mydła
pierwszym i
i papieru
drugim piętrze
toaletowego, cały
rok szkolny
3 Zwiększenie ilości Szkolenia rady
I.Jasiak
szkoleń
pedagogicznej i
dotyczących
pracowników
Ż.Cieślak
edukacji
niepedagogicznych
zdrowotnej wśród
Dyrekcja
nauczycieli i
1.grudzień
pracowników
niepedagogicznych 2.marzec
4 Zwiększenie
Scenariusze
tematyki godzin ,warsztaty
wychowawczych

Środki

Monitorowanie,
Sposób sprawdzenia wykonania zadania
termin osoba
Klasa dyżurująca
Liczba
Rejestr
P.Pietraszek
(Wyznaczone osoby korzystający, zakupu
przez wychowawcę),
wody, ankieta
Listopad-czerwiec

Miejsce w
jadalni, sala
gimnastyczna
klasowe
pieniądze
poszczególnych
klas
Środki
Konserwator
Zużycie
Rejestr
K.Dobosz
higieniczne
powierzchni płaskich środków
zakupu
higienicznych potrzebnego
towaru
Listopad-czerwiec

Specjaliści

I.Jasiak
Styczeń, kwiecień

Wychowawcy
Mazaki
Wychowawcy
klas Ii i III etapu ,plansze, szary
edukacyjnego
Styczeń, kwiecień

Aktywny
udział w
szkoleniu

Ankieta,
I.Jasiak
protokół rady
pedagogicznej

ankieta

Zapis w
dzienniku
lekcyjnym

Wychowawcy
klas ,I.Jasiak

5

związanych ze
zdrowiem
Promowanie
zachowań
zdrowotnych

papier,
podręcznik
Scenariusze

Udział w akcjach
związanych ze
zdrowym
odżywianiem

Zespół
nauczycieli SzPZ
wraz z uczniami, produkty
rodzice
Sprzęt
-wspólne śniadania
sportowy

Udział
uczniów

Strona
internetowa,

Udział
uczniów

sprawozdanie
Strona
internetowa,

A.Wietrzyńska
Wrzesień
-śniadanie daje
moc

sprawozdanie I.Jasiak

Wychowawcy
Wychowawcy
J.Gawlik

- dzień życzliwości
- dzień wody
-dzień dobrych
uczynków
Udział w
projektach:
-żyj smacznie i
zdrowo
-szklanka mleka
-5 porcji owoców i
warzyw
-trzymaj formę

Listopad 30.11

A.Wietrzyńska

Wychowawcy
klas

Listopad 21.11

P.Pietraszek

n-l e wych.

Marzec

J.Gazda

fizycznego

Maj

A.Wietrzyńska

Cały rok szkolny

I.Jasiak

Cały rok szkolny

J.Gazda.
P.Pietraszek

Cały rok szkolny
J.Gawlik
Cały rok szkolny
J.Gazda
W.Kaszub
I.Jasiak
P.Pietaszek

6 Kontrola wagi
tornistrów

Akcja lekki
wychowawcy
Arkusze excela Wrzesień,marzec
tornister w klasach klas,pielęgniarka
1-6
Izabela Jasiak

Opracował zespół SzPZ
1 P,Pietraszek
2.B.Kosztowniak
3.J.Gazda
4.Ż.Cieślak
5.A.Wietrzyńska
6.I.Jasiak

Wyniki w
marcu

Wynki
klas,strona
internetowa

Jasiak

