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„ Szkoła Promująca Zdrowie”
przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2015/2016

Hasło na rok szkolny 2015/ 2016
,,Życie i zdrowie mam tylko jedno’’

PROBLEM PRIORYTETOWY: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo.
OPIS PROBLEMU:
Na podstawie obserwacji i diagnozy (ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców)stwierdzono, że duża grupa dzieci
dokonuje niewłaściwych wyborów produktów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu
człowieka. Uczniowie, często w ramach drugiego śniadania często przynoszą z domu słodycze lub w ogóle go nie mają.
W trakcie obiadu zauważono, że dzieci oddają nietknięte surówki, zupy warzywne a dodawane do posiłku owoce są wyrzucane.
CEL GŁÓWNY :
Poprawa poziomu prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania wśród uczniów.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wskazywanie negatywnego wpływu nieprawidłowego odżywiania na organizm człowieka.
2. Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
3.Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad żywieniowych , które pozwalają zachować dobre zdrowi
i samopoczucie.
4. Uświadomienie dzieciom problemu
5.Realizowanie programów zdrowotnych
KRYTERIUM SUKCESU:
50%uczniów zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania śniadania w szkole, 50%
uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania
ADRESACI : Uczniowie, rodzice , nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
EWALUACJA: Miernikiem efektywności zaplanowanych działań są:
 Ankieta diagnozy dla uczniów , nauczycieli i rodziców(wrzesień 2015)

 Ankieta diagnozy dla uczniów , nauczycieli i rodziców(kwiecień 2016)
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