Realizacja zadań zespołów zadaniowych
za II półrocze roku szkolnego 2016/2017
zespół ds Szkoły Promującej Zsdrowie
przewodnicząca:Monika Demut
członkowie zespołu: Natalia Paraszczyn, Monika Demut, Paulina Wąsek, Olga Trawka, Grażyna Gruszczak,
B.Niepiekło Bąk
Priorytet:CZYSTA SZKOŁA

Po pierwszym półroczu dokonano oceny prac zespołu, po czym stwierdzono widoczną poprawę czystości
wykonywanych gazetek, jednak nadal zauważalny pozostał nieład na korytarzach oraz nieprzewietrzane klasy.
Wnioskiem do dalszej pracy było zintenstfikowanie działań majacych na celu podniesienie bezpieczeństwa
poprzez utrzymanie jeszcze wiekszej czystości w budynku szkolnym oraz na boiskach.

LP

Zadania

Ocena realizacji

luty

Akcja,,Czysta klasa''

Zadanie w dalszej realizacji Konkurs na najładniejsza i czysta
klasę.

Wspólne spożywanie śniadanka

zrealizowane

Wychowawcy
klas
I-III
uświadamiali uczniów cały rok o
konieczności
wspólnego
spozywania posiłków, wdrażali do
higieny i kultury zachowania przy
stole jak również o wpływie
odpowiedniego odżywiania dla
zdrowia.
Informacja z realizacji zadań w
dziennikach lekcyjnych.

Pod hasłem ,,Witaminy''

Zrealizowane

Wychowawcy
klas
IIa
iIIc
uświadamiali dzieci o koniecznosci
spozywania
witamin.Dzieci
wykonały
plakaty
klasowe,,Witaminy to zdrowie''.
Wspólnie równiez udały się klasy
na spacer do ogrodu warzywnego.
Informacja w dzienniku lekcyjnym

Dzień zdrowia

Zrealizowane

Pielęgniarka
przeprowadziła
pogadanke dla klas IIa iIIc z
zakresu pomiaru ciała.
Informacja z realizacji w dzienniku
lekcyjnym

Światowy Dzień Zdrowia

Zrealizowane

Uczniowie klas IV-VI na zajęciach
plastycznych
wykonały prace,,
Dbamy o zdrowie''
Wychowawcy
przeprowadzili
pogadanki
w
klasach
uświadamiajace odpowiedzialnośc
za zdrowie swoje i innych.
Uczniowie klas I-III rozdawali

marzec

kwiecień

Uwagi dotyczące realizacji

ulotki zdrowotne oraz jabłuszka.
Informacja z realizacji w dzienniku
maj

Czerwiec

Akcja na plakat,,Czysta szkoła''

Zrealizowane

Uczniowie klas IV-VI oraz I-IIIna
zajęciach plastycznych wykonały
prace konkursowa na plakat
,,
Czysta
szkoła''
celem
uswiadomienia
uczniom
wagi
utrzymania czystości .
Laureatem konkursu została Lidka
kaczmarek z klasy IV.Prace zostału
wywieszone w holu szkoły

Program ,,Owoce i warzywa w szkole''

Zrealizowane

Wychowawcy
klas
I-III
kształtowali
dobre
nawyki
żywieniowe poprzez zachecanie
uczniów do spozywania owoców i
warzyw.Inforamcja w dziennikach
lekcyjnych

Światowy Dzien bez tytoniu

Zrealizowane

Pani Paraszczyn wraz z klasą z
okazji tego dnia udała sie na,,
spacer po zdrowie'' Uczniowie
rozdawali ulotki antynikotynowe.
Wychowawcy
przeprawadzali
pogadanki w klasach na temat
szkodliwości palenia.Informacja w
dziennikach lekcyjnych.

Akcja,,Europejski tydzień sportu''

Zrealizowane

Nauczyciel wf przeprowadził dla
wszystkich chetnych dzieci turniej
dwójek siatkarskich.
W turnieju uczestniczyło 47
zespołów.
Turniej zakonczono wręczeniem
dyplomów.
Celem turnieju jest propagowanie
piłki siatkowej .
Zdjecia na stronie szkoły

Dzień Sportu Szkolnego

Zrealizowane

Klasy I-III przeprowadziły zabawy
z okazji Dnia Sportu,Uczniowie
klas IV-VI rozegrali mecze w
palanta oraz PN.

Akcja,,Czysta klasa''

Zrealizowane

Konkurs na czysta klase zwycięzyła
klasa Pani M.Bartosik Lis IIIB oraz
Pani O.Trafki.III
Nagrody zostały wręczone na Dniu
Sportu Szkolnego.
Pani
Bartosik
wprowadziła
dokładny regulamin utrzymujacy
porządek w klasie.Dyzurni na
koncu kazdego tygodnia byli
rozliczani za prace w postaci 3
czesciowej
oceny:ocena
wychowawcy, ocena kolezeńska,
samoocena.
Wprowadziła równiez w klasie
segregacje
smieci.
Wynikiem

konsekwentnie
przestrzeganego
regulaminu klasy Pani Bartosik i
Pani Trafki wygrały.
Wniosek jest stad taki iz poócz
kontroli comiesiecznej przez zespół
ds zdrowia nalezy wprowadzć
regulaminy czystej klasy.
Cały rok

Realizacja programów,
promujacych zdrowie

akcji

czerwiec

Podsumowanie rocznej pracy
szkoła Promujaca Zdrowie

i

zajeć zrealizowane

zespołu zrealizowane

Przeprowadzone zostały programy;
Mały Mistrz
Mleko w szkole
Śniadanie daje Moc
Czyste powietrze wokół nas
Koła sportowe
Judo
Siatkówka
Piłka nozna
SKS
UKS
wycieczki
Wnioski do dalszej pracy na rok
2017/2018
- zmiana budynku przyczynia sie
do wyszukania nowego problemu
priorytetowego , który bedzie
badany od wrzesnia
- problem czystosci w szkole nadal
jest jednak nalezy w każdej klasie
ułozyć regulamin czystosci i
konsekwentnie go przestrzegać

Monika Demut
Natalia Paraszczyn
Olga Trafka
Beata Niepiekło Bak

